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چکیده مطالب

میانجی گران 5+1ژوئن در وین دور پنجم مذاکرات بین ایران و گروه 16روز 
بین المللی (اعضاي دائمی شوراي امنیت سازمان ملل متحد و آلمان) افتتاح شد. 

جوالي تعیین شده است 20ضرب االجل براي رسیدن به توافق نهایی در روز 
که ایران فعالً در صحنه بین المللی به فعالیت گسترده اي پرداخته و بر خالف 

اي سیاسی شرکت فزاینده اي می جوید. امید هاي غرب در مهم ترین فرآیند ه
به سیاست خارجی فعال »ایران معاصر«شماره جدید سی و سوم ماهنامه 

جمهوري اسالمی، مسایل مبرم تعامل سیاسی و اقتصادي تهران با مابقی جهان 
اختصاص یافته است. این مجله چند روز پیش به زبان روسی از زیر چاپ در 

آمده است.

کنفرانس خبري که به نتایج سال اول فعالیت وي در مقام حسن روحانی در 
ایران به امکان دستیابی تا «ریاست جمهوري اختصاص داشت، اظهار داشت: 

جوالي به توافقات همه جانبه که به بحث ها درباره برنامه هاي هسته اي 20
ایران پایان دهد اعتقاد دارد. مابقی اختالف نظرها می تواند با حسن نیت و 

واقعیت همین است زیرا در حال حاضر در ». انعطاف پذیري حل شود... در صورت شکست مذاکرات هر دو طرف خواهند باخت
سطوح منطقه اي و بین المللی تحوالت زیادي به ایران بستگی دارد.

امضا رسید، یکی از زمینه ماه می در آستانه به29بدون تردید، اتحادیه اقتصادي اورآسیایی که قرارداد درباره تشکیل آن روز 
قدرتکانونقطب یا هایی است که ایران می تواند در آن نقش مثبتی ایفا کند. این اتحادیه از نظر ابعاد خود هنوز به سطح 

جدید جهانی نرسیده و یک اتحادیه منطقه اي می باشد. می توان و باید بر این حالت منطقه اي غلبه کرد ولی به این منظور 
باید جهت گیري گسترش نفوذ اتحادیه یعنی جهت گیري بذل تالش ها براي جستجوي متحدان و شرکا را تعیین کرد. در 

که طی سه سال اخیر همواره »با چه کسی همگرایی کنیم؟«اینکه همه این سفسطه بافی هاي فکري سیاسی مبنی بر 
اتحادیه را همراهی می کردند، یک عنصر مشترك و پایدار وجود دارد و آن مسکوت کردن شرکت ایران به عنوان عضو تشکیل

دیه اقتصادي توطئه سکوت پیرامون ایران در اتحا«برابر حقوق و تمام عیار در اتحادیه اورآسیایی است. مطلب 
.از ریشه ها و علل این وضعیت عجیب و قریب اطالع می دهد»اورآسیایی

ضمن اشاره به فضاي اقتصادي باید به طور طبیعی درباره سامانه هاي پرداختی این فضا صحبت کرد زیرا وابستگی به دالر، هر 
»اتحادیه پرداختی اورآسیایی«ند. نویسنده مقاله اتحادیه همگرایانه را از اول به ایاالت متحده و متحدان آن وابسته می ک

باید ساختار اصوالً جدید مالی و پولی را ایجاد کرد که اتحادیه پرداختی اورآسیایی می تواند به چنین «معتقد است که 
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ه م است کساختاري تبدیل شود. چشم انداز خوب گسترش این سامانه به خارج از سرزمین شوروي سابق وجود دارد. بسیار مه
».ایران به اتحادیه پرداختی اورآسیایی ملحق گردد

همه مسایل مرتبط با فضاي اقتصادي اورآسیایی به آینده تعلق دارد. به نظر می آید که توسعه طرح هاي بزرگ اقتصادي روسی 
و اکت راهبردي بین دایرانی به همین اندازه مهم و اصولی است زیرا همین همکاري تنگاتنگ اقتصادي ضمانت استقامت شر–

کشور را که هم اکنون ظاهر می شود، خواهد داد. روسیه و ایران براي شراکت تمام عیار اقتصادي در همه زمینه ها آماده 
کریدور «هستند. همین امر به توسعه اقتصادي دو کشور و تحکیم استقالل آنها از غرب تحرك جدي خواهد بخشید. ایجاد 

احل اقیانوس هند تا ولگا و از آنجا به اروپا، می تواند به یکی از آینده دار ترین محورهاي همکاري از سو»جنوبی حمل و نقل
تشریح شده است که نویسنده آن تأکید خاصی می » ایرانی–کریدور جنوبی روسی «تبدیل شود. جزئیات امر در مقاله 

شده و در اقتصاد جهانی و قبل از همه در زیرساخت با تحقق این طرح عظیم، آفاق جدید ژئوپلیتیک جهانی گشوده «کند: 
».حمل و نقل آن تغییرات جدي به عمل خواهد آمد

ایرانی در حد معینی به برگزاري مذاکرات جمهوري اسالمی با غرب و –بدیهی است که چگونگی توسعه همکاري هاي روسی 
صفروف مدیر مرکز مطالعه ایران معاصر و سردبیر به خصوص در چارچوب دور جاري این مذاکرات بستگی خواهد داشت. رجب 

توضیح داد که دلیلی براي تعیین کننده محسوب کردن این»پیک قفقاز«در گفتگو با خبرنگار نشریه » ایران معاصر«مجله 
جوالي یعنی تا روزي باقی مانده است که موافقتنامه همه جانبه 20اوالً، فقط یک ماه و اندي تا «دور مذاکرات وجود دارد: 

خر است و اگر دور جدید باالخره درباره برنامه هسته اي ایران باید به امضا برسد. اصوالً، دور فعلی مذاکرات، دور یکی مانده به آ
خواهد بود... ثانیاً، همه طرف ها به امضاي به موقع این » قدرت قاهره«برگزار شود، تنها به خاطر شرایط فوق العاده نظیر 

موافقتنامه عالقه مند هستند. این کار از جمله اولویت هاي هیأت دولت جدید ایران و حسن روحانی رئیس جمهور است که 
جزئیات این مصاحبه ». به مردم ایران وعده داده است که براي مرتفع کردن تحریم هاي غربی هر کاري انجام خواهد دادعلناً 

تقدیم حضورتان می شود.»رجب صفروف: ممکن است تحریم ها با سرعت بیشتري از ایران مرتفع شود«در مطلب 

ز تهران بی وقفه نزدیک می شود، ممکن است بزودي پایتخت ایران با عنایت به اینکه روز مرتفع شدن تحریم هاي ضد ایرانی ا
به محل زیارت البی هاي سیاسی سراسر جهان تبدیل شده و سرمایه گذاري هاي خارجی این کشور را لبریز کنند. در حال 

زه را دریافت خواهند هستند که بزودي این اجاآغاز مسابقهحاضر شرکت هاي غربی دست خود را به هم مالیده و منتظر اجازه 
کرد. روسیه در طول سالهاي زیادي فرصت منحصر به فردي داشته است که بدون هیچ گونه رقابت در لذیذ ترین قسمت هاي 

از جمله آمده است: » چشم انداز تعامل گازي بین روسیه و ایران«بازار ایران جاي پا باز کرده و ریشه بدوانند. در مقاله 
ت به سرعت عمل محافل بازرگانی غربی و آسیایی براي پس نماندن باید از حاال به بررسی هر چه مفصل تر روسیه با عنای«

شرکت کمپانی هاي دولتی و خصوصی روسی در بهره برداري از بازار حجیم و آینده دار ایران بپردازد که این کار باید با حمایت 
یرانی ا-می تواند به طرح آزمایشی اولیه همکاري روسیپارس جنوبی. »نیرومند رهبران عالی سیاسی هر دو کشور انجام شود

از الماس نفیس در نگین بخش گ«تبدیل شود. به عقیده نویسنده این مطلب، تشریک مساعی مسکو و تهران در این طرح که 
ت جو بازار گازي جهان را ایران مساعدت کند. چنین محوري قادر اس–است، می تواند به تشکیل محور گازي روسیه »ایران

تعیین کرده و شرایط خود را به دیگران تحمیل کند در حالی که مجمع کشورهاي صادر کننده گاز با مقر در دوحه بی کفایتی 
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از خود نشان داده و به مکانیزمی تبدیل نشده است که مسکو و تهران بتوانند از طریق آن منافع گازي خود را از جمله در زمینه 
ذاري این نوع سوخت و سهمیه بندي صادرات آن، پیش ببرند.قیمت گ

ایرانی و طرح هاي مشترك نیستند که اوضاع پیرامون ایران را تعیین می کنند. رویدادهاي منطقه اي –ولی تنها تعامل روسی 
بش رادیکال سنی و سیاست خارجی ایاالت متحده هم نقش مهمی ایفا می کند. از جمله قیام مسلحانه در عراق که توسط جن

به ریاست عزت ابراهیم نقشبندیهشروع شد و سازمان اعضاي سابق حزب بعث و افسران صدام » دولت اسالمی عراق و شام«
دادي و تعارتش مجاهدینالدوري نفر دوم سابق در دولت صدام حسین و نیز بعضی قبایل سنی مناطق غربی و مرکزي عراق، 

ملحق شدند، با نگرانی جدي تهران روبرو شد که از مدت ها پیش به نوري المالکی نخست وزیر از سازمان هاي افراطی بدان
اهل تشیع دولت بغداد امید بسته است. مقامات ایران فهمیدند که ممکن است نه تنها عراق از دست برود بلکه برنامه هاي 

امر به نوبه خود به پیشبرد منافع راهبردي عربستان دیرینه ایجاد قوس شیعی از تهران تا بیروت نقشه بر آب شوند. و این 
سعودي، حریف اساسی جمهوري اسالمی ایران در خلیج فارس و تمام منطقه و نیز منافع اسراییل که آرزو دارد برنامه هسته 

ه خت. پاسخ تهران باي ایران را از بین ببرد، مساعدت خواهد کرد. تهران تقریباً بالفاصله به عملیات فعال در محور عراقی پردا
تهاجم اسالم گرایان چگونه خواهد بود؟ بحران عراقی می تواند بر مذاکرات درباره پرونده هسته اي ایران چه اثري بگذارد؟ 

سعی »تکلیف مذاکرات وین به همکاري بین ایران و ایاالت متحده در عراق بستگی دارد«نویسنده مقاله تحت عنوان 
را بدهد.کرد پاسخ این سئوال ها 

شرکت فعال ایران در امور منطقه اي قبل از همه هدف توسعه روابط حسن همجواري با همسایگان را دنبال می کند، حتی اگر 
آنها در مورد بعضی مسایل با ایران اختالف نظر داشته باشند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اولین رئیس جمهوري اسالمی 

آنکارا دیدار رسمی به عمل آورد. آنکارا و تهران در ماه ژانویه سال جاري خط ازسرگیري سال اخیر شده است که از18طی 
روابط خود را پیش گرفتند که طی سال هاي متمادي به خاطر اختالف نظرها بر سر سوریه و عراق تیره مانده بود. در ماه ژانویه 

نی و آیت اهللا علی خامنه اي رهبر معظم ایران مالقات رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به ایران سفر کرده و با روحا
داشت. موافقتنامه اي درباره امتیازات بازرگانی به امضا رسید. از آن زمان وزیران خارجه دو کشور چند بار به بهانه هاي مختلف 

التري دنبال می شود. با هم مالقات هاي کوتاهی داشتند. و حاال خط حل و فصل مسایل مورد اختالف بین طرفین در سطح با
جزئیات این سفر و توافقات به عمل آمده در جریان آن را تشریح می کند. »رژه ترکی حسن روحانی«مطلبی تحت عنوان 

بدون تردید، سفر سرگئی الوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه به ریاض یکی از جدي ترین رویدادهاي ماه گذشته بود 
مسکو و ریاض: شایعات درباره «ن و خاور میانه آن را به دقت رصد می کردند. در مقاله با عنوان که همه پایتخت هاي جها

ز دفریهیچ گونه نوسازي روابط یا «که به نتایج این سفر اختصاص دارد، آمده است: »نوسازي روابط اغراق آمیز است
سعودي نمی تواند رخ دهد. اهداف ما و آنها در عربستان سعودي با هم تضاد اساسی دارد که عراق این -روابط روسیکردن

واقعیت را به بهترین وجه نشان داده است. بحران عراقی به هدیه واقعی براي خاندان فرتوت آل سعود تبدیل شده است که در 
جهان اسالم قرار دارد. تهران، رقیب اساسی منطقه اي آن، با بازي دیپلماتیک آستانه سقوط کامل و از دست دادن اعتبار در 

ماهرانه خود موفق شده است که از انزواي بین المللی خارج شود و حاال دوباره براي دنبال کردن سیاست خارجی تهاجمی و 
تی جز از دست دادن قدرت به دنبال آماده است که براي پادشاهی هاي خلیج فارس هیچ عاقببیداري اسالمیاجراي نظریه 

ندارد. امروزه آل سعود از فرصتی براي کشاندن ایران به مناقشه بلندمدت در راه حفاظت از مقدسات شیعه در عراق و تأمین 



20145ژوئن–33شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

درصد استفاده کنند 200درصد و حتی 100امنیت شیعیان عراقی برخوردار شده است. آنها حاضرند از این فرصت به میزان 
جهت گیري ضد سوري، ضد شیعی و در نهایت امر ضد ایرانی سیاست سعودي ». اردها دالر به آتش خاور میانه بریزندو میلی

همیشه امري روشن و واضح بوده است. ولی مسأله ریاض آن است که در دنباله روي کورکورانه خود از واشنگتن، تحوالت جدي 
منطقه اي را نادیده گرفته است.

عملیات مشترك مسکو و تهران است. ضربه به عراق به منافع تهران، مسکو و پکن، شرکت کننده سوم در حفاظت از سوریه، 
سیاست تثبیت اوضاع خاور میانه بر خالف سیاست آمریکا، لطمه می زند. ولی جالب تر از همه آن است که چند روز از آن سفر 

»دولت اسالمی عراق و شام«ین نشستند تا به دسته هاي در عراق به زمکا25-سوخوينگذشته بود که ده جنگنده روسی 
که از حمایت مالی عربستان سعودي برخوردارند، ضربات وارد کنند. ما مدتهاست که چنین چیزي را مشاهده نکرده ایم. این 

ن امر د. همیدر حق پادشاهی اي است که از گفتگوي صلح پیشنهادي مسکو امتناع کراجبار به صلحآغاز شایسته عملیات 
یک بار دیگر ثابت کرد که شراکت تهران و مسکو در زمینه برقراري ثبات و امنیت در مناطق هممرز با دو کشورمان همچنان 

ادامه دارد!
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اورآسیاییاقتصادياتحادیهدرایرانپیرامونسکوتتوطئه

ماه29روزکهاورآسیاییاقتصادياتحادیهتشکیلدربارهقرارداد
اتحادیهبزرگترینظهورمعنیبهرسید،امضابهآستانهدرمی

باعظیمیسرزمیندرکهاستاروپااتحادیهبعداقتصاديجدید
واقعاً رویداداین. استیافتهگسترشجمعیتنفرمیلیون170

ناظرانازبسیاريمعینی،دلیلبهولی. استسازمرحلهوتاریخی
اینکهوشدهمسکوتچیزيکهکنندمیناپذیريانکاراحساس
.داردوجودمرموزابهامنوعیکجدیداتحادیهپیرامون

مربوطهقراردادامضايسويبهاتحادیهدرکنندگانشرکتراه
ابدیدگاهیکپیروان. داشتجریانجدیداتحادیهعقیدتینظریهدومبارزهمدتهمینطی. کشیدطولسالدهازبیش
ومرزازمشتركپاسداريجملهازوهمگراییدرجهباالترینازابتداهمانازبایدجدیداتحادیهکهکردندمیتأکیداصرار

رببودند،آنمبینقزاقستانسیاسینخبگانهمهازقبلکهدومدیدگاهولی. شودبرخوردارواحد،مسلحنیروهايداشتن
.نمودندمیتأکیداتحادیهفعالیتحوزهدراقتصاديهايطرحفقطگنجاندن

زاما: «کردخاطرنشانمعینیغرورباقزاقستانخارجهوزیرمعاوناوردابایفصمد. شدبرندهدومدیدگاههمینامرنهایتدر
موضعکتبربه. استشدهتشکیلاقتصاديتعاملازآنبندياستخوانتمام. گرفتیمفاصلهاتحادیهوقراردادکردنسیاسی
اسداريپویزا،وپاسپورتامورمجالس،بینهمکاريخارجی،سیاستمشترك،تابعیتمسایلقزاقستانپیشگیرانهگیري

.»شدندحذفقراردادازغیرهوصادراتکنترلمرز،ازمشترك
طرفتاورزیدنمیدریغتالشیهیچازهمگراییمسایلبارهدرروساساسیکنندهمذاکرهشوالوفایگوراینکهوجودبا

هاياتحادیهدرشرکتباهمزماندولتیحاکمیتحقواستقاللحفظطرحمعاصرجهاندر«کهکندمتقاعدراقزاقستانی
دنکرمتقاعدبرايروسطرفگیروقتوزیادهايتالشوجودباو»استشدهتجربهوطراحیخوبیبهاقتصاديهمگرایانه

.کندغلبهانهآستمواضعبرنتوانستاوکند،نمیتعديآنهاحاکمیتحقبهپیشنهاديتصمیماتاینکهبهقزاقستانیشرکاي

خودجاريوضعیتسويبهسال40حدودمدتطیاروپااتحادیه. بردمیزیاديوقتهمگراییگونههرکهاستبدیهی
اقصنهمگراییفعالً ولی. دارداحتیاجوقتسالهادهبههماورآسیاییاقتصادياتحادیهکهرسدمینظربهوکردمیحرکت

میودوجبهکهاورآسیاییاقتصادياتحادیهوفعلیگمرکیاتحادیهبینچندانیفرقبخواهید،راراستش. رسدمینظربه
ابعاد،آنامتیازتنهاکهاستآمدهوجودبهاقتصاديفضاينوعیککهبفهمیموباشیمبینواقعباید. نیستموجودآید،

استبیشتربرابر4,7اروپااتحادیهازعضوکشورهايمساحتنظرازاورآسیاییاقتصادياتحادیهکهحالیدر. استسرزمین
اتحادیهجمعیت،نظراز،)اروپااتحادیهدرمربعکیلومتر271,6ومیلیون4دربرابرمربعکیلومترهزار35,2ومیلیون20(

اقتصاديشکاف. استتربزرگبرابر2,9میزانبه) نفرمیلیون172,9(اورآسیاییاقتصادياتحادیهاز) نفرمیلیون505,6(اروپا
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%25حدودویورومیلیارد13068برابر2012سالدراروپااتحادیهعضوکشورهايملیناخالصتولید: استبیشترآناز
ورویپولبهقزاقستانوبالروسروسیه،جمعیملیناخالصتولیدسالهماندرکهحالیدربودجهانیملیناخالصتولید

برابر6اروپاییرقمهمینازودادهتشکیلراجهانیملیناخالصتولید%5بهقریبکهبودیورومیلیاردهزار2,2معادل
.استکمتر

ایرانپیرامونسکوتتوطئه

نطقهماتحادیهیکورسدنمی»قدرتمرکز«یاجهانیجدیدقطبپايبهدارد،کهابعادينظرازاورآسیاییاقتصادياتحادیه
اتحادیهخارجیگسترشگیريجهتبایدمنظوراینبهولیکردغلبهايمنطقهحالتاینبربایدوتوانمی. نیستبیشاي

بهبیجالنسبتاً تصویرکهاینجاستدر. کردتعیینراشرکاءومتحدانجستجويبرايهاتالشکاربردگیريجهتیعنی
ظیرنملیتیفراسیاسیاتحادیهبهگمرکیاتحادیهشدنتبدیلازممانعتبرايقزاقستانهايتالشهمه،. آیدمیوجود
تانتاجیکسوقرقیزستانالحاقمخالفخاطرهمینبهنظربایفنورسلطانکهدارندخاطربهرااروپااتحادیهیاشوروياتحاد

.شدترکیهپذیرشمبتکرناگهانولیبودارمنستانعضویتمخالفزیاديمدتطیو

میکهبکندرافکرشتوانستنمیحتیآنکارازیراشدروبروترکیههمهازقبلآشکارتعجبباقزاقستانرهبرابتکارآن
هبوضعیتامروزه. کرددریافترااطالعاتایننظربایفنورسلطانازفقطوشوداورآسیاییاقتصادياتحادیهعضوخواهد
عالفدربارهجدیداتحادیهاعضاي: شدگفتهثالثکشورهايباهمگراییامکاندربارهزیراگیردمیشکلمرموزياندازههمین
العاتاطتبادلزمینهدرجملهازچینباتعاملوهمکاريتحکیمآزاد،تجارتمنطقهتشکیلدربارهویتنامبامذاکراتکردن
قتوافبهاسراییلوهندباتجارتدارامتیازهايرژیمطراحیجهتدرکارشناسانهايگروهتشکیلوخدماتوکاالهادرباره
.اندرسیده

میشههاخیرسالسهطیکه»کنیم؟همگراییکسیچهبا«اینکهبرمبنیسیاسیفکريهايبافیسفسطهاینهمهدر
وعضعنوانبهایرانشرکتکردنمسکوتآنوداردوجودپایدارومشتركعنصریککردند،میهمراهیرااتحادیه»تولد«

يامنطقهقدرتزیرااستخارجسیاسیسالممنطقچارچوبازتوطئهاین. استاورآسیاییاتحادیهعیارتماموحقوقبرابر
اختزیرسایجادوگازبازارتثبیتنظیر(اقتصاديازاعمفراوانمسایلفصلوحلکلیدآنباشراکتکهکندمیحذفرا

یم) خزردریايوجنوبیقفقازدرايفرامنطقههايقدرتحضورو»افغانیخطر«مانند(سیاسینظامیتا) ارتباطیخطوط
بیمارگونهسترراآنتوانمیکهاستترعمیقمشکلیبلکههمگراییمسئولینايحرفهدانشفقدانتنهانهنشانهاین. باشد

.کردتعبیرایرانتوانمندياز

اورآسیاییاقتصادياتحادیهدرایرانیعامل

:داشتخواهدذیلتبعاتتهرانباآزادتجارتمنطقهتشکیلصورتبهحتیهمگراییرونددرایرانیعامل
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وسیعازارببهومرکزيآسیايدرومیانهخاوردراورآسیاییاقتصادياتحادیهبازرگانیشریکبزرگترینبهتواندمیایران-1
باردیگکاالهايوالواروچوبفلزي،محصوالتنقلیه،وسایلتجهیزات،آالت،ماشینوماشیننظیراتحادیهکاالهايفروش
.شودتبدیلباالافزودهارزش

رسیدستنقلوحملمسیرهايمهمترینبهومیانهخاوربازارهايبهایرانباهمکاريطریقازاورآسیاییاقتصادياتحادیه-2
.کردخواهدپیدا

سرروياز«تصنعیطوربهنههمآنمنطقه،اینبههندوپاکستانپیوستنموجبایرانباآزادتجارتمنطقهتشکیل-3
.شدخواهدمنطقه،اقتصاديتوسعهمنطقوواقعیاتحکمبهطبیعی،طوربهبلکه»دیگران

ینیچهايکاالگستردهوروددربرابرآزادتجارتمنطقهاینایجادازبعداورآسیاییاقتصادياتحادیهمصرفیداخلیبازار-4
.آمدخواهدوجودبهواقعیرقابتزیراداشتخواهدبیشتريپایداري

رحطاجرايامکانازکنند،فعالیتاقتصاديواحدفضايدرواقتصاديواحدراهبردقالبدرکهایرانوقزاقستانروسیه،-5
.استگرفتهنضجآنضرورتکهشدخواهندبرخوردارخزردرزیربناییبزرگهاي

نبالدبهلذاوبخشیدخواهدسیاسیاعتبارواقتصاديوزناورآسیاییاقتصادياتحادیهبهایرانباآزادتجارتمنطقه-6
.شدخواهندمندعالقهآندرشرکتبهاسالمجهانکلیديکشورهايومرکزيآسیايکشورهايسایرایران،

میخوبآنها. پرداختخواهندخودمداربهایرانجلببرسرامانبینبردبهنزدیکآیندهدرغربومتحدهایاالت-7
ذیريناپتصورمشکالتمرکزيآسیايکشورهايوروسیهبرايتوانندمیباشد،آنهاهمراهایرانچونکشورياگرکهفهمند
جارتتمنطقهایجادبالعکس،و. نمایندکنترلبهترراافغانستانوعراقوکنندممانعتچیناقتصاديرشدازکنند،ایجاد
اورآسیاییتوسعهمداربهایرانکهدادخواهداجازهاورآسیاییاقتصادياتحادیهدرایرانعیارتمامعضویتیاایرانباآزاد

یايآسکشورهايوروسیهتضعیفوویرانیبرايایرانیعاملازاستفادهبرمبنیغربوآمریکاهايبرنامهدوروشودجلب
.شودکشیدهخطمرکزي

اورآسیاییاتحادیهبهوفاداريباروسیهآشکارشانتاژ

صورتدرولیاستشدهبرشمردههمگراییاقتصاديهايبرنامهبهایرانجلبعدمیاجلباساسیتبعاتتنهافوقدر
گرفتاهدخوخودبهدیگريشکلايمنطقهامنیتمعماريحتی»ایراناضافهبهاورآسیاییاقتصادياتحادیه«بلوكتشکیل

.فهمدمینیکراواقعیتاینغربکهیافتخواهدسرعتهمگراییروندو

)شانگهايهمکاريسازمانواورآسیاییاقتصادياتحادیهدر(همگراییفرآیندهايبهایرانجلبمخالفاناساسیاستدالل
دهايرونهمهبهغربکهکنیمشروعآنجاازباید. شدخواهدروبروغربمنفیواکنشباهمگرایینوعاینکهاستآنبرناظر

ردایرانشرکتاینکهدوم. استاولنکتهاین. ورزدمیخصومتنباشد،آننظرزیرکهسابقشورويفضايدرهمگرایی
ایندرزیراکننداختهرااتحادیهاینهدفومعنیکنندمیسعیکهاستخطرناكهمگراییکاذبعواملبراياتحادیه
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ایجادمکملامتیازاتآوردندستبهبرايروسیهازآشکاراخاذيوارعابنابجا،هايبالهوسیراهسربرمحکمیسدصورت
.نیست»وفاداريبهاي«جزچیزيهاخواستاینکهکردخواهد

همهازقبلهاياهرمهمهصورتایندرکهاستخطرناكغرببرايهمنظراینازهمگراییهايرونددرایرانشرکت
اتحادیههتوسعاین،ازبیش. شدخواهندفایدهبیبرد،میکاربهتهرانبرفشاراعمالبرايبروکسلوواشنگتنکهاقتصادي
دبرخوروهمگراییگیريجهتانتخابمورددرکهکشورهایی. کردخواهددریافتجدیدياصوالًتحركاورآسیاییاقتصادي

حادیهاتاینزیراندهنددستازراجدیداتحادیهباشراکتمحلازسودتاافتادخواهندتکاپوبههستند،مردداتحادیهاینبا
.داردراهبرديروابطایرانوچینغربیضداساسیکشوردوباواستپویاتوسعهحالدرهاياقتصاددربرگیرنده

دارد؟احتیاجاتحادیهدرعضویتبهتهرانآیا

شدخواهدغربنارضایتیباعثهمگراییروندهايدرایرانشرکتکهاستداللاینطرحضمنهمگراییکاذبمسئولین
ضايفازبخشینهاییسازيخصوصیبرتصمیمکهمدتهاستغربکهکنندمیفراموش،!)استراضیماازغرباآلنگویا(

واروپاتحادیهاگسترشزمینهدراروپاییکمیسرفولهشتفانتوسطدیگرباریکواقعیتاینکهاستگرفتهراسابقشوروي
اياعضعنوانبهاروپااتحادیهبهگرجستانومولداوياوکراین،پذیرشخواهانوي. گرفتقرارتأکیدمورداروپاییسیاست

ریمداکهابزارينیرومندترینازبایدکنیم،بازسازيراشرقیاروپايهايدولتبخواهیمجداًمااگر: «گفتوشدعیارتمام
.»کنیماستفاده) اروپااتحادیه(گسترشیعنی
ضروريوآشکارگامهرکشورماندرولی. ندارندتردیديناتوآندنبالبهواروپااتحادیهگسترشضرورتدربارههاغربی
وهارزندعاملبهتواندمیایران!». شودعصبانینکندوکندمیتأییدراآنغربآیا«کهشودمیاضطرابونگرانیباعث

هاضافعمومیخزانهبهراخوددفاعیوعلمیاقتصادي،توانوشودتبدیلاورآسیاییفضايدرهمگراییروندهاينیرومند
.بکشدخوددنبالبهشوند،رهادالرسلطهازخودبازارهايباهمراهکنندمیسعیکهرامردديکشورهايوکند

درتواندیمتهرانکهاستایرانسويبهمثبتهايگامبرداشتندرمینسکومسکوآستانه،دستیپیششرطبهتنهاولی
فعالرکتشازاستممکنکهسوديوجودباایرانکهبگوییموبگیریمنظردرراواقعیتباید. بکندفعالیشرکتکاراین

عدهایراندراوالً،. شودمتحملهمتوجهیقابلخساراتتواندمیببرد،همگراییروندهايدرویژهحقوقیموقعیتباحتی
ثانیاً،. نندکنمیتلقیبلندمدتروابطبرايمطمئنشریکعنوانبهرااورآسیاییاقتصادياتحادیهآنتبعبهوروسیهزیادي
روبروسابقشورويفضايدرهمگراییکاذبمسئولینشدیدمقاومتبااتحادیهدرآنشرکتکهفهمدمیخوبتهران
دریراناشرکت. ندارندراآنبخشیدنتحقققصدوکردهاستفادهتبلیغاتیشعارعنوانبههمگراییاندیشهازکهشدخواهد

اداشپعنوانبهآنازوکنندشانتاژراروسیهبکنند،راحتیاحساسآنهاکهشودمیآنازمانعاورآسیاییاقتصادياتحادیه
اقتصادياتحادیهسويبهواقعیحرکاتهمهکهفهمدمیخوبایرانثالثاً،. بگیرنددالرمیلیاردهااتحادیه،بهوفاداري

ستههپرونده«دربارهگیريشکلحالدرتوافقاتکاملشکستحتیوتهرانباخصومتجدیدگیرياوجموجباورآسیایی
.شدخواهد5+1گروهچارچوبدرایران»اي

******
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بادالتتکاهش. استجاريمرحلهدرهمگراییروندگیرياوجاورآسیایی،اقتصادياتحادیهتشکیلدربارهنهاییسندامضاي
بهبالقوهتوانکهآوردمیوجودبهراگمانهاینبود،خطرزنگکه%12,6میزانبهگمرکیاتحادیهچارچوبدربازرگانی

زایشافوسیاسیواقتصاديفزایندهنظرهاياختالفعلتبهاینکهواستکشیدهتهاقتصاديسریعنتیجهآوردندست
رندنداوقتسالچهلاروپااتحادیهخالفبرماکشورهاي. شدخواهدکندپیشازبیشرونداینسیاسینخبگانرویارویی

هکاستالزمگامیونیرومندتحركو»شوكبامعالجه«همگراییادامهبرايلذاو. دهدنمیمابهرافرصتاینکسیزیرا
کهاشدبداشتهراانگیزهوتحركاینحکمتواندمیایرانبااورآسیاییاقتصادياتحادیهشراکت. بزندرقمراجدیدپویایی

نجامابرايکهچیزيتنهاامر،حقیقتدر. بدهدجهانیبلکهايمنطقهنهحالتبدانودادهارتقاجدیديسطحبهراهمگرایی
.استغربازترسفقدانوسیاسیارادهاست،الزمکاراین
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اورآسیاییپرداختیاتحادیه
یورویتسکیوالدیمیروصفروفرجب

ازبیشهااتحادیهتشکیلبرمبنیهاياندیشهمعاصرجهاندر
واتحادیهدهازبیشکنونتا. شوندمیجالبهاملتبرايپیش

عهتوسگرایشاینکهاستشدهتشکیلسیاسیواقتصاديائتالف
هايعرصهوسیاستحتیواقتصادکهاستپولولی. استمعاصر
نیرويمهمترینپول،. دهدمیسرویسرااجتماعیزندگیدیگر
اتحادیهاینهمهدر. استامروزجهانکنندهکنترلوکنندهاداره

همهدر. شودمیمطرححادبسیارطوربههمیشهپولمسألهها
ولی. شودمیمشاهدهايمنطقهپرداختینظامتشکیلآرزويآنها

.باشدنمینیافتهتحققرؤیايجزچیزيهااتحادیهاکثردرکاراینفعالًمتأسفانه

شوندنمیتشکیلايمنطقهپرداختیهايسامانهچرا

تشکیلشود،میابراززمینهایندرکهتمایالتیوآرزوهاوجودباايمنطقهپرداختیهايسامانهچراکهاستاینسئوال
درکهباشدمی»جامائیکاپرداختیسامانه«آنهاازیکی. دارندوجودفراملیتیپرداختیسامانهدوحاضرحالدراند؟نشده

اخلددرتواندمیکشوريهرپولنظري،لحاظبه. شودمیاستفادهفراملیتیپولعنوانبهکشورهابعضیملیپولازآن
ستفادهاموردمنظوراینبهکهارزهاییدربارهالمللیبینموافقتنامهیاقراردادهیچکنونتازیراگیردقراراستفادهموردآن

یامتحدهایاالتازاعمکشورهاهمهپولازخودپرداختیمتقابلروابطدرتوانندمیکشورهاهمه. نداردوجودگیرند،قرار
آندرکهتاسوودز-برتونارزيسامانهیعنیپیشینسامانهباجامائیکاپولیسامانهاصولیتفاوتاین. کننداستفادهآمریکا

هايارزسلسلهباحقدرآمریکادالرحاضرحالدر. بودشدهمقررمتحده،ایاالتدالریعنیجهانیارزیکازفقطاستفاده
داختپروسیلهعنوانبهدالرازاستفاده. استماندهباقیفراملیتیپرداختیسامانهعملدرولینداردتفاوتیدیگرملی

سمقدشمنانتاآمریکادوستانازاعمفعالعناصروکشورهاهمه. نیستمتحدهایاالتباروابطگونههیچداشتنمستلزم
.کنندمیاستفادهدالرازطالبان،یاالقاعدهنظیرآنخورده

بازارازرادالرخودپولباتوانندمیبرجستهکشورهايازشماري. باشدمیذخیرهارزجهانیصحنهدرمتحدهایاالتدالر
جهانیکاالییبازارازراپرداختوسیلهایندارندحقکشورهااتفاقبهقریباکثریتولی. بخرندجهانیتجارتبرايارزجهانی

ديسنبانکیاساسیمؤسسهدراستکافیآمریکادالرواگذاريبراي. آورنددستبهخودمحصوالتوهاارزشعوضدرفقط
ریقطاینازکنونتامتحدهایاالت. شودقیداست،»دالرانتشاریادداشت«کهمتحدهایاالتدستدرپولاین»وجود«درباره

هايحسابدردیگرکشورهايولی. بخردراکاالهاهمهپولاینباتواندمیوشدهپولداردالرمیلیاردهزارچندمیزانبه
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جامائیکا،ارزيسامانهبراین،بنا. کنندمیخرجراخودهايثروتوهاارزمنظوراینبهوکردهایجاددالريذخیرهخود
.استسومجهانکشورهايهمهازقبلغارتسامانه

این. کندیمفعالیتبرگزیدهکشورهايملیپولمبنايبرکهجامائیکاستسامانهفراملیتی،پرداختیسامانهاولیناینک،و
عقادانبدوناقتصاديعواملوکشورهاهمهکهاستداخلیملیپرداختینظامحفظباهاپرداختالمللیبینگردشسامانه
لیمپولصاحبکشور. شوندسامانهاینعضوتوانندمیاو،طرفازموافقتدریافتبدونوجهانیوملیارزصاحبباقرارداد

ردپرداختوسیلهعنوانبهراپولاینشودمیمتعهدفقطوپذیردنمیتعهديهیچسامانهاینکاربرانبرابردرجهانیو
.نمایدقبولخودخاك

اروپاهاتحادیفراملیتیارزتنهانهنظامایندریورو. استیوروارزبااروپااتحادیهپولینظامدوم،فراملیتیپرداختیسامانه
ادیه،اتحمقرراتوقواعدشرایط،باخودطوالنیتطبیقوقرارداداساسبرهاکشور. استاروپااتحادیهاعضايداخلیارزبلکه
.شوندمیآنعضو

ست،ااستوارذخیرههايارزبرکهنظامیک. استکردهایجادرافراملیتیپولیهايسامانهنظامدومعاصرجهانکهبینیممی
ورکشموافقتنبایدشدند،آنعضوخوددلخواهبهکهکشورهاییوکندمیمطرحشرطیهیچخودکنندگانشرکتبراي

. گرددیمبرکاربرکشورهاي) غارتتر،سادهعبارتبهیا(استثماربهنظاماینعیب. کننددریافتراجهانیوملیپولدارنده
روندآنانعقادازقبلکهاستاستوارقرارداديبرباشد،میملیوفراملیتیپولهمزمانکهاستاستوارپولیبرکهدومنظام

عصردرگذشته،درالبته. داردجریاناتحادیهشرایطباآندادنتطبیقبراياجتماعیامورواقتصادعمیقاصالحاتطوالنی
لیو. داشتوجوداتحادیهعضوکشورهايملیهايارزطریقازالمللیبینپرداختیروابطسومسامانهاروپاییارزياتحادیه

ارززاکشورهااگر. گیرندقراروابستهغیرارزیابیموردارزجهانیبازاردروشدهتبدیلآزادطوربهبایدارزهامنظوراینبه
.شودهگرفتکاربهمحدودصورتبهفقطتواندمیونیستاستفادهقابلمکانیزمایننباشند،برخوردارتبدیلقابلهاي

کندایجادراايمنطقهارزيسامانهکندمیسعیچطورروسیه

شارکتمباکهاستاقتصاديهاياتحادیهچارچوبدرايمنطقهپرداختیسامانهایجادفکربهکهاستسالدهازبیشروسیه
هدفکشورها،سران220شمارهتصمیمطیاورآسیاییاقتصاديفضايچارچوبدر2005سالدر. شوندمیتشکیلروسیه

زوديب. شداعالمملیارزهايازاستفادهبامحاسباتوهاپرداختنظامایجادوملیهايارزکاملتبدیلقابلیتبهدستیابی
هسامانایجادطریقازمسألهاینبعديحلراه. شدگذاشتهکنارعلتهمینبهواستتخیلیاندیشهاینکهشدمعلوم

دشمطرحروسیهجمهوريریاستزماندرمدودفدمیتريتوسطاورآسیاییاقتصاديفضايچارچوبدرفراملیتیپرداختی
میروبلبهکهحالیدر. گردیدردناپذیريتحققخاطربههمراهاینولی. بودذخیرهارزبهروبلکردنتبدیلبرناظرکه

زااستفاده. شودنمیایجاداقتصاديچنینمبنايبرذخیرهارزدارد؟احتیاجبدانکسیچهخرید،چدنونفتفقطتوان
درخواسترابالعوضروبلیهايوامکهدادخواهدافزایشراهاییطفیلیشمارفقطانرژي،هايحاملفروشبرايروبل
راخودپولندارددوستکسیزیرابگیرنددلبهکینهروسیهدستازو) کنید؟چاپروبلاستسختشمابرايمگر(کنند

.بدهددیگرانبهبدهیبازپرداختعنوانبه
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یناولی. کردایجادرااروپاییالگويطبقبرو) آلتین؟(واحدارزاساسبرارزياتحادیهبایدکهداردرواجدیدگاهاینامروزه
کهحالیدربدهنددستازراآمدهدستبهجدیداًاستقاللخواهندنمیما»دوستان«زیراکشیدخواهدطولسالهادهراه

.اورآسیاییکشورهاينهوداردراوقتاینروسیهنهولی. کشیدخواهدطولسالهادهاجتماعیواقتصاديشرایطتطبیق
مسألهیناولی. نیستندمناسباورآسیاییفضايوروسیهبرايارزيهمگراییشدهبررسیهايگزینهازیکهیچاین،بربنا

اند،کردهاعالمراايمنطقهپرداختینظامایجادآرزويکهاقتصاديهاياتحادیهازیکهیچدر. داردجهانیتروسیعحالت
امانهسیعنیاستاقتصادياتحادنوعدوشاملمعاصرمالیعرفوعلمکهشودمییادآوري. استنشدهانجامکنونتاکاراین

اجامائیکغارتگرانهسامانهدستازهمهولی. خارجیوداخلیجمعیارزاساسبراروپاییسامانهذخیرهارزاساسبرجامائیکا
.کندمیایجابراحاکمیتحقازعملیامتناعوزیادوقتاروپاییسامانهایجادکهحالیدراندآمدهتنگبه

بدونلیوجامائیکاسامانهرسمبهگسترشوایجادسهولتازتلفیقیکهکردایجادراپولیومالیجدیداصوالًساختارباید
اصرمعسطحکهشودمیمعلوم. باشداستقالل،وحاکمیتحقدادندستازبدونولیاروپاییبرگزیدگیواستثمار،عامل

.دهدمیبود،ممکنغیرپیشسال10-20تاکهراسامانهاینایجادامکاناکنونهمارتباطیوپولیهايفناوري

اورآسیاییپرداختیاتحادیه

روبلازقطفاستفادهاتحادیه،بهپیوستناساسیاصل. شودتبدیلسیستمیچنینبهتواندمیاورآسیاییپرداختیاتحادیه
. شونددیگرسیاسییااقتصاديشرایطهیچواجدنبایداعضا. استآناعضايهمهبینهاپرداختوپولگردشدرروسی
داشتهترتوتالییادمکراتیکنظامتوانندمیباشند؛داشتهبازاريغیروبازاريازاعماقتصادنوعهرتوانندمیاتحادیهاعضاي
تمخجغرافیاییمرزهايبهاورآسیاییپرداختیاتحادیهدرعضویت. ندارندنقشیکوچکترینعواملاینازیکهیچ. باشند
شکالیاهیچشوند،اورآسیاییپرداختیاتحادیهعضوبخواهندپلینزيهايدولتازیکییااکوادورمثال،براياگر. شودنمی

پرداختیاتحادیهدرعضویتبهعالقهاياتحادیهیابلوكهرعضواگر. بکنندراکاراینکهدارندکاملحقآنهاوندارد
.داشتنخواهدمحدودیتیهیچمذکورشرطازغیروبودهبازلغایتساختاراین. نداردمانعیکند،اعالمرااورآسیایی

. ودشمیتبدیلیوروودالرمانندخارجیاقتصاديفعالیتبرايارزبهاورآسیاییپرداختیاتحادیهعضوکشورهايدرروبل
شوراي. شودمیختماتحادیهاعضايبینتجارتبهصرفاً روسیروبلاساسبرخارجیتجارتکهاستبدانآنویژگی
دتوانمیشورااینکهشودمیتبدیلاتحادیهعالیارگانبهاورآسیاییپرداختیاتحادیهعضوکشورهايجمهوريرؤساي

بریاجرایوظایفاینکهیاشوندمیتشکیلالزماقلحددراجرایینهادهايهمچنین. دهدتشکیلجلسهباردویکیسالی
تمامکهاستایننهاییشرط. شودمیکشورهاسرانشورايسالهمانجلساتمیزبانکهشودمیگذاشتهکشوريدوش

.شودمیانجاممربوطه،هايحساباساسبریعنینقديغیرروبلبهفقطبلکهروبلبهتنهانهکشورهابینتجارت

انکبایندر. شودمیاورآسیاییپرداختیاتحادیهکشورهايبینپولگردشاساسیارگاناورآسیایی،روبلیمرکزيبانک
هايحسابازغیردیگريهايحساببانکاین. شوندمیبازاتحادیهعضومرکزيهايبانکهمهبرايloroهايحساب

هداشتهاحساببانکایندرتوانندنمیحقیقیاشخاصوهادولتها،سازمان. نداردشد،خواهندتشریحذیلدرکهايویژه
ساسیاسرمایهدهد،نمیوامکسیبهبانکاین. باشدمیمالیمحاسباتخالصبانکاورآسیاییروبلیمرکزيبانک. باشند
همه. اردندداراییبانکایندیگر،عبارتبه. پردازدنمیاقتصاديومالیفعالیتگونههیچبهوکندنمیایجادذخایرندارد،
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پولیجابجایبهبانکفعالیتتماملذا. شودمیانجاماورآسیاییروبلیمرکزيبانکطریقازصرفاًکشورهابینهاپرداخت
.شودمیختمدیگرloroحساببهحسابیکازپولبازنویسیواقعدروکشورهابینروبل

همهبا) ياماهوارهیانوريفیبرخطوط(»وسیعباند«الکترونیکیارتباطاتخطوطوسیلهبهاورآسیاییروبلیمرکزيبانک
زابرداريبهرههايهزینهوهستندهاکانالاینمسئولاتحادیهعضومرکزيهايبانک. شودمیمرتبطمرکزيهايبانک
میمتنظیدیگرگونهبهیاکندمیاجارهساخته،راوسیعبرقیارتباطاتکانالعضوکشورهايازیکهر. پردازندمیراآنها
ازکهتاساطالعاتیصحتمسئولنیزوکندبرقرارارتباطاورآسیاییروبلیمرکزيبانکوخودمرکزيبانکبینتاکند

.شودمیمخابرهآنطریق

آستانه.باشدآنمیزباننبایدعنوانهیچبهروسیهکهآیدمینظربهکرد؟انتخاببایدمحلیچهبانکایناستقراربراي
بایدوسیرزبانولی. نیستجوییسلطهفکربهکهدادخواهدنشانوسیلهبدینروسیه. جاستبهترینقزاقستان،پایتخت

زباناین. فهمندمیودانندمیرازبانایناورآسیاییفضايدرهمهزیراشوداعالماورآسیاییروبلیمرکزيبانککاريزبان
.شودتبدیلاورآسیاییدولتهايبینپولیمعاشرتزبانبهتواندمی

باکهنبوددستدروسایلی. نبودپذیرامکانايسامانهچنینایجاد»وودزبرتون«زماندرچرابگوییمتوانیممیحاالو
بیستات. داردوجودوسایلایناکنونولی. کنندبدلوردراالمللیبینپرداختیترافیکتمامسیمچندبایکازاستفاده

. استذیرپامکانکاراینگیگابیتیهايکانالعصردرولی. بودممکنغیراورآسیاییروبلیمرکزيبانکایجادپیسسال
درالمللیبینهايپرداختانجامبرايروبلاین. نیستعاديروبلاورآسیاییروبلیمرکزيبانکهايحسابدرروبل

»روبلیوراس«راارزاینتوانمیدارد،وجود»یورودالر«کهحالیدر. استمناسباورآسیاییپرداختیاتحادیهچارچوب
اورآسیاییروبلیمرکزيبانکهايحساببهوقتیولیاستمعمولیروبلیکروسیهايبانکهايحسابدرروبل. خواند

تایاالسرزمینازخارجدریورودالربهعاديدالرشدنتبدیلبهشبیهامراین. گرددمیتبدیلروبلیوراسبهافتد،می
لروبیوراسبهفقطتوانندمیروسیههايبانکدرروبلیهايحسابدارندگانباشد،چقدرهرروسیهدرروبل. استمتحده

بانکي»لورو«کارگزاريحسابحجموسیلهبهروبلنوعاینحجمکهحالیدردهندانجامخریدهااتحادیهکشورهاياز
.شودمیتعییناورآسیاییروبلیمرکزيبانکدرروسیه

کشورازخارجدرروبلیهايگذاريسرمایهوخریدهاانجامبرايخودروبلازاستفادهزمینهدرراروسیهامکاناتامرهمین
کهببرددالرخارجبهحديتاتواندمیمتحدهایاالت. نیستبرخوردارهامحدودیتاینازدالرينظامولی. کندمیمحدود
کیازروسیهازخارجبهبایدهاروبلهمه: شودمیبینیپیشمحدودیتاورآسیاییالگويدرولی. بپذیرداستقادرجهان
همهانجامضرورت. شونددادهراهاورآسیاییروبلیمرکزيبانکدرروسیهمرکزبانکلورويهايحسابصورتبهدریچه

.گرددمیبرامرهمینبهبانکاینطریقازکشورهابینهاپرداخت

تحركحالدراورآسیاییروبلیمرکزيبانکدرروبلییوراسهايحسابکشورها،بینتجارتجریاندرکهاستبدیهی
روبلیوراس. داشتخواهدبزرگتريروبلییوراسحسابفروشد،میراخودهايکاالبیشترکهکسی. داشتخواهندقراردائمی
رجخروسیهازگازخریدبرايتواندمیکند،دریافتقزاقستانازارمنستانفرضاً کهروبلییوراسمثال،براي. نداردحافظه

داختیپراتحاداعضايهمهبینفعالیتجارتدیگر،عبارتبه. نمایدخرجاوکرایندرخودنوبهبهراآنتواندمیروسیهوشود
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این،گرددصفربرابراورآسیاییروبلیمرکزيبانکدرآنحسابوشودتمامکشوريروبلیوراساحیاناً اگر. شودمیشروع
حساب»اوردرافت«امکانودهدنمیواممذکوربانکزیرابکندخریديهیچاتحادیهعضوکشورهايازتواندنمیکشور

.کندمیقطعراخریدهاانجامامکانفقطاورآسیاییروبلیمرکزيبانک. دهدنمیرا»لورو«

:استپذیرامکانروبلیوراسحسابتکمیلذیلهايراهکند؟دریافتروبلیوراستواندمیچطوروکجاازکشوریک

اورآسیایی،پرداختیاتحادیهعضوکشوربهخودکاالهايفروش

اورآسیاییپرداختیاتحادیهعضودیگرکشوربهخودداراییفروش

.اورآسیاییپرداختیاتحادیهعضوکشورهايازیکیازوامدریافت

حال،هردر. کرددریافتروبلیوراسبهوامتوانمیاورآسیاییروبلیمرکزيبانکازنهوکشوریکازتنهاکهاستگفتنی
عاديفعالیتجریاندرروبلیوراس. گرفتخواهدصورتدیگرکشورهايروبلییوراسحسابکاهشطریقازحساباین

کیازدیگر،کشوربهکشوریکازپولاین. شودنمیظاهرورودنمیبینازاورآسیاییپرداختیاتحادیهاعضايتجاري
ایدباورآسیاییپرداختیاتحادیهعضوهايدولتعلتهمینبه. گرددمیمنتقلدیگرحساببهروبلیمرکزيبانکحساب

.ایندنماقدامحساباینافزایشتشویقبهنسبتقبلازوکردهکنترلراخودمرکزيبانک»لوروي«حسابوضعیتدائماً

روسیهازراپولاینبایدآیاآورد؟خواهنددستبهکجاازراروبلیوراساورآسیاییپرداختیاتحادیهاعضاياولمرحلهدر
یپرداختاتحادیهعضوکهکشورهاییازیکهراختیاردررایگانکامالًطوربهروبلیوراسبهاولیهسرمایهنخیر،بخرند؟

اورآسیاییروبلیمرکزيبانکدرآنبراياتحادیه،عضویتبهکشوریکپیوستنمحضبه. شدخواهدگذاشتهشوند،اورآسیایی
برطهمربومبلغ. شودقیدروبلنوعاینبهمعینیمبلغآندرکهشودمیافتتاحروبلیوراسبهحساباتوماتیکطوربه

وپولیچهنبایدروبلیوراسبهتجارتسامانهبهپیوستنبراياین،بربنا. شودمیمحاسبهاتحادیهدرکشورسهمیهاساس
رگزیدهبکشورهايازغیرکسهیچبهدالرآندرکهاست»وودزبرتون«مکانیزمباآناصولیتفاوتهماین. کردخرجمنابعی

.بودنشدهپرداخترایگانطوربهمارشالبرنامهاساسبر

اینکهتاسبدیهیاست؟چگونهشود،میتعیینکشورهايروبلییوراساولیهسهمیهآناساسبرکهبنديسهمیهمکانیزم
قدرت«معیارازاستفادهآنها،ازیکی. داردوجودهاسهمیهمکانیزمتنظیمراهچند. نیستسادهواستمهمبسیارمسأله

کهستاترسادهخیلیما،عقیدهبه. نیستايسادهکارقدرتاینمحاسبهولیاستمنطقیکاراین. استکشور»اقتصادي
همیهساورآسیاییپرداختیاتحادیهساکنانازیکهرازايدردیگرعبارتبهوشوندمحاسبهنفوسکثرتاساسبرهاسهمیه

نفریکازايبهروبل1000معادلاولیهسهمیهاگرمثال،براي. شودتعییناولیهسهمیهاساسهمینبرکهشودتعییناي
مبلغاین. بودخواهدروبلمیلیارد20معادلآناولیهسهمیهنفر،میلیون20برابرکشوریکنفوسکثرتصورتدرباشد،
.استمناسببسیارکارآغازبراي

. دباشبیشتردیگرکشورهايهمهاولیههايسهمیهجمعازنبایدکشورهاازیکهیچاولیهسهمیهکهاستاینشرطتنها
اوللهمرحدرآنهاازیکهربگذارند،رااورآسیاییپرداختیاتحادیهتشکیلمبنايبالروسوروسیهکشوردواگرمثال،براي
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رامبلغهمینودادهروبلمیلیارد15بدانقزاقستان،شدنملحقصورتدر. کردخواهنددریافتروبلیوراسمیلیارد10
جدیدوعضسهمیهبرابرکهکردخواهددریافترامبلغیروسیهجدیدعضوهرپیوستنبا. کردخواهنداضافهروسیهحساببه

.برسدآنواقعیسهمیهیعنیروبلمیلیارد142بهروسیهحسابدرپولجمعباالخرهتاشود

جمحباید. کرداستفادهپولگردشعمومیقانونازتوانمیمنظوراینبهکرد؟تعیینرااولیهسهمیهحجمتوانمیچطور
کهکردیمتقسپولگردشدورهطولمیانگینبررااورآسیاییپرداختیاتحادیهعضوکشورهايبینساالنهبازرگانیتبادالت

اورآسیاییپرداختیاتحادیهجمعیتشماربربایدپولحجماین. آمدخواهددستبهروبلیوراسضروريحجمنتیجهدر
درشوداخلیبازرگانیتبادالتموازاتبه. شدخواهدحاصلفردهرازايبهپولاولیهسهمیهصورتایندرکهشودتقسیم

.پرداختپولمکملانتشاربههرازگاهیتوانمیاورآسیاییپرداختیاتحادیهکشورهاياقتصادي

»پولمیکنظریه«اصطالحبهبرتماماً کند،میفرمانرواییغرباقتصاديعلمبرکه»مونتاریسم«نظریهکهاستگفتنی
تقاضاينظریهههمازقبلکمینظریه«مونتاریسم،نظریهبنیانگذارونوبلجایزهبرندهفریدمان،میلتونتعبیربه. استاستوار

مستقیمرانتشاومستقیماقداماتطریقازرامونتاریسمخودوکمینظریهمسألهتوانمیبارنخستینبرايحاالو. »استپول
.کردحلپولتقاضايادارهغیرمستقیمهايراهطریقازنهوپول

ردروبلیوراساولیهمقدارکند؛نمیدریافتامتیازيهیچمشتركارزمیزبانعنوانبهروسیهکهاستاینکاراصلولی
بینختیپرداسامانهايریشهتفاوتاین. شودمیتعیینروسیهاقتصاددرنقدینگینهوسهمیهوسیلهبهنهروسیهدست
امتیازاترزااینکاربرانحساببهپولمیزبانعنوانبهمتحدهایاالتآندرکهاستدالريالمللیبینسامانهباروبلیالمللی

.کندمیدریافتفراوانییکجانبه

اببازاريکامالً روابطبهروسیه. شوندمیلغوهاوامهمه. بخرندروبلیوراسبههمراروسیگازونفتتوانندمیکشورها
کشورهايبرايهاقیمتباتواندمیمواداینقیمتکهاستطبیعی. کندمیگذرخودانرژيهايحاملکنندگانمصرف

.بودخواهدآسانترمراتببهدالرازروبلیوراسآوردندستبهانرژيهايحاملگیرندگانبراي. باشدداشتهتفاوتغرب
ايهکشورسایروروسیهازغیرجهانمابقیواروپادرعملدرشوند،میتولیداورآسیاییفضايدرکهکاالهايازبسیاري
. دشخواهدمربوطهکشورهاياقتصاديرشدموجبجدیدوضعیتاینکهاستبدیهی. ندارندتقاضاالمنافعمشتركجامعه
این.کردخواهدغلبهعضوکشورهاياقتصادفروپاشیبروکردهشروعراخودسریعرشداورآسیاییپرداختیاتحادیهآنگاه

فادهاستخودصنایعآوريروزبهبرايجملهازیافتهتوسعهکشورهايبازارهايدرتماماًتبدیلقابلارزازتوانندمیکشورها
.کنند

یوروودالرکناردرعاديخارجیارزبهروبلاورآسیاییپرداختیاتحادیهکشورهايسایردر. استملیارزروبلروسیهدر
. شدخواهندحلارزيملیتنظیموسیلهبهکشورهاازیکهردرروبلیوراسفعالیتبهمربوطمسایللذا. شدخواهدتبدیل

باالذ. جهانمابقیبرايدالرواروپابرايیورواست،اورآسیاییفضايبرايروبلداردهاییویژگیهاارزازیکهرازاستفاده
بومیغیرارزعنوانبهعملدرکشورهايازبسیاريدرروبلاین،ازبیش. آیدنمیوجودبهايتازهچیزروبلیوراسظهور
کهکندمیتعیینمستقلطوربهراخودملیارزبهنسبتروبلبرابرينرخعضوکشورهر. گیردمیقراراستفادهمورد
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همباهاينرخاستممکنهمگرایی،هايبرنامهتوسعهموازاتبهآیندهدرولی. کنندمیازکارهمینیوروودالردرمورد
.شوندهماهنگ

هیبدیشد؟خواهندانجامچگونهاورآسیاییپرداختیاتحادیهعضومختلفکشورهايمالیاشخاصبینمشخصهايپرداخت
یمجابجامخارجهايحساببینفقطپول. شوندانجامانسانمشارکتبدونواتوماتیکطوربهبایدعملیاتهمهکهاست
تنهادتوانمیحساب. کندنمیتغییرحساباینترازپرداختی،عملیاتهمهدر. کندنمیتغییرهاحساباینترازولیشود

حقبانکخود. کندتغییراورآسیاییروبلیمرکزيبانکعالیشورايتصمیماساسبرصرفاً همآنپولانتشارصورتدر
اینکهودشمیردبانکاینازکهشودمیانجامعملیاتیبنديمالیاتطریقازبانکفعالیتمالیتأمین. نداردراپولانتشار
روبلیحساببهوشدهبرداشتهشدهارسالحسابازمبلغاین. باشدشدهانجامپرداختمبلغ%0,1معادلتواندمیمالیات

اینابحساورآسیاییروبلیمرکزيبانکداخلدر. گرددمیارسالاقامتکشوردردیگريبانکیاتجاريبانکمیدربانک
.نداردوجودبانک

بانکاینکهاستاینفقطفرق. کندمیپیشنهادراپرداختیسامانههمیندولتیبیناورآسیاییبانککهاستذکرشایان
ارزیابیزیراتنیسبینانهواقعچندانپیشنهاداینالبته. شودتبدیلپرداختگیرندهارزبهکنندهپرداختارزکندمیپیشنهاد

ورآسیاییاروبلیمرکزيبانکدرتوانندمیهماتحادیهسراسربنیادهاي. نیستکاردرباشد،جدادولتهاازکهارزهابرابرينرخ
وسعهتبنیادیالرزهزمینزلزله،نظیراضطراريهايموقعیتدراتحادیهعضوکشورهايبهکمکبنیادجملهاز. شوندایجاد
نتشارااساسبرتوانندمیبنیادها. باشدالزمومفیدعضوکشورهايهمهبرايکهکشوریکدرصنایعبعضیتوسعهجهت

.ندشوتشکیلبانکخودهايهزینهبابتهاپرداختقبلیازهاییپرداختبراساسیاعالیشورايتصمیمطیالزمپول

ازکهاستبهترولیشودشروعبالروسوروسیهکشوردوشرکتباحتیتواندمیاورآسیاییپرداختیاتحادیهسازماندهی
سهمیهسامانه،توسعهموقعتا. شوندجلبشوند،ملحقهمهازاولبخواهندکهکشورهاییوارمنستانقزاقستان،اولهمان
اینلمکمانتشارروبل،یوراسگردشگسترشدیگر،کشورهايالحاقموازاتبه. باشندکوچکنسبتاًتوانندمیاولیههاي
کتشروشوندروبرومعینیمشکالتباروسکاربراناستممکنسامانهایناندازيراهضمن. بگیردصورتتواندمیپول
بانکحسابدرروبلیوراسولیدارندزیاديروبلهاروسزیراکننداستفادهروبلیوراسمکانیزمازبخواهندزیاديهاي

عالیتفاینتنظیماقتصاديخالصمکانیزمازتوانمیصورتایندر. کشیدخواهدتهبزوديونبودهکافیروبلاورآسیایی
بابتتواندمیوباشدمیاورآسیاییروبلیمرکزيبانکوروسیهبانکبینارتباطیکانالصاحبروسیهبانک. کرداستفاده
ابجاییجتواندمیارتباطیعوارضحجمتغییرباروسیهبانک. نمایداخذراشدهارسالمبلغمعیندرصدکانالاینازاستفاده

کاهشدرصورت. داشتنکهمعینیحدوددرراحسابحجمتوانمیطریقهمیناز. کندتنظیمراجهتدوهردرپول
راروسیهسمتبهارسالبابتعوارضودادهافزایشراروسیهازخارجبهپولارسالبابتهاپرداختتوانمیآنحجم

افزایشروسیهساختهايکاالفروشجذابیتویافتهکاهشکشورازخارجازهاخریدجذابیتطریقاینازکهودادکاهش
.آمدخواهندعملبهمعکوسجهتدرکنندهتنظیمهايتالشباشد،بزرگحدازبیشحسابایناگر. یافتخواهد

ارزينرخطریقازاتوماتیکطوربهبازارآن،نرخبازاريتعیینباروبلیوراسآزادبازاروجوددرصورتدیگرکشورهايدر
درلروبیوراسنرخافزایشباعثاورآسیاییروبلیمرکزيبانکدرکشوریکحسابکاهش. شدخواهدتنظیمروبلیوراس
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اورآسیاییروبلیمرکزيبانکدرهاحسابدربارهشفافاطالعاتوجود. شدخواهدنرخافتموجبحسابافزایشوشدهبازار
.بخشیدخواهدکارآییتنظیمنوعاینبه

نقدروبلگردش

دردنقروبل. شودمیتنظیمنقدیورويودالرگردشهمانندنیست،آنهابومیارزروبلکهکشورهاییدرنقدروبلگردش
بانکدرنقديغیرروبلیوراسبهازدیاد،درصورتوهستندبومیارزباروبلمبادلهمشغولکهشودمیجمعهاییبانک

نوبهبهکهدهدمیارائهروسیهبانکبهتبدیلجهتراپولاینخودنوبهبهمرکزيبانک. شودمیتبدیلکشوراینمرکزي
همممنبعبهکنند،میواردگردشگرانهمهازقبلکهنقديپولوسیلهبدین. نمایدمیتبدیلروبلیوراسبهراآنخود
راابقسشورويکشورهايبینانسانیهايتماسکردنترفشردهامکانامراین. شودمیتبدیلروبلیوراستکمیلدیگر
لکهبقرقیزستانیاگرجستانبهنهدهندمیترجیحدارند،دالرکهکسانی. استترراحتدالرازروبلدریافتزیرادهدمی
ریاچهدسواحلدراستراحتعالقهموردامکانازدوبارهخودروبلازاستفادهبااورآسیاییمردمولی. بروندایتالیایاترکیهبه

اتحادیهرکشودرگردشگريصنعتشکوفاییموجبامراین. کردخواهندبازدیدغیرهوکارپاتهايکوهباکوریانی،قل،ایسیق
بینفعلیرقابتشدتازشد،خواهندجداروبلیهايماهاستراحتازدالريهايگاهاستراحتاینکهباتوجهبا. شدخواهد

. شودمیاورآسیاییدیدنیاماکنازبسیاريدرگردشگريصنعتتوسعهازمانعرقابتاینامروزهولیشدخواهدکاستهآنها
ی،روبلگردشگردنبالبهاستممکن. کردخواهندمبارزهاوبرسروشدهتبدیلمطلوبیمهمانبهروبلصاحبگردشگر

هانیجگردشگريصنعتبهورودبرايپلکانیبهتواندمیروبلیگردشگري. برسندراهازهمدالريویوروییگردشگران
.یافتدستباالارتفاعاینبهتواننمیشورويخدماتپایینسطحبهعنایتبااکنون. شودتبدیل

وابستهعضویت

ثال،مبراي. شدخواهندمندعالقهاتحادیهاعضايباروبلیتجارتبههمدیگرکشورهايروبل،یوراسمنطقهتوسعهموازاتبه
تقاضاالمنافعمشتركجامعهدرکاالهااینولیکنندپیداراخودکاالهايتقاضاياروپادربتوانندمشکلبالتیککشورهاي

امرهمینکهبفروشنددالریایوروبهراخودجنسشدخواهندمجبوردارند،قرارروبلیوراسمنطقهازخارجکهآنان. دارد
. یوروبهنهوبخرندروبلبهراانرژيهايحاملمثال،برايکهاستترجالبخودشانبراي. دهدمیکاهشراآنتقاضاي

.هستنداروپااتحادیهعضوزیراشونداورآسیاییپرداختیاتحادیهعضوتوانندنمییاخواهندنمیآنهاحالعیندر

بهیاورآسیایپرداختیاتحادیهکشورهايباداردحقوابستهعضو. کردپیشنهادراوابستهعضویتتوانمیکشورهااینبه
سهمیهلیوشودمیبازاورآسیاییروبلیمرکزيبانکدرحسابیوابستهعضوبراي. نداردخاصیوظایفولیکندتجارتروبل

مانندتیسوسیالیسبلوكسابقعضوکشورهايبعضیوبالتیککشورهاياستممکن. گیردنمیتعلقاوبهروبلیرایگان
بازاراورآسیاییبزرگبازاربهراهآنهاکاالهايبرايامرهمینزیراشونداتحادیهوابستهعضوغیرهومجارستانبلغارستان،

تمامیاوابستهاعضايبهچینحتیشایدومغولستانافغانستان،ترکیه،ایران،نظیراورآسیاییدیگرکشورهاي. کردخواهد
هبایرانپیوستن. داردوجودسابقشورويسرزمینازخارجبهمنطقهاینگسترشخوبدورنمايلذا. شوندتبدیلعیار

.بودخواهدمهمویژهبهاورآسیاییپرداختیاتحادیه
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اورآسیاییپرداختیاتحادیهدرایرانیعامل

زرگببازاربهمرکزي،آسیايومیانهخاوردراورآسیاییپرداختیاتحادیهبازرگانیشریکبزرگترینبهتواندمیایران-1
یپرداختاتحادیهدرکهافزودهبااليارزشباکاالهایعنیچوبوفلزيمحصوالتنقلیه،وسایلآالت،ماشینبرايفروش

.گرددتبدیلشود،تولیداورآسیایی

واهدخدستترانزیتیمسیرهايمهمترینومیانهخاوربازارهايبهایران،باهمکاريطریقازاورآسیاییپرداختیاتحادیه-2
.یافت

ازوتصنعیصورتبهنههمآنشد،خواهدمنطقهاینبههندوپاکستانشدنملحقموجبایرانباآزادتجارتمنطقه-3
.شدخواهدايمنطقهاقتصاديتوسعهمنطقوواقعیاتحکمبهطبیعیطوربهبلکهدیگرانسرروي

رقابتظهورعلتبهچینیکاالهايتهاجمبرابردرمنطقهاینایجادازبعداورآسیاییپرداختیاتحادیهداخلیمصرفیبازار-4
.داشتخواهدبیشتريپایداريواقعی

اجرايامکانازکنند،فعالیتاقتصاديواحدفضايدرواقتصاديواحدراهبردچارچوبدرکهایرانوقزاقستانروسیه،-5
.مبرماستضرورتیهماینکهشدخواهندبرخوردارخزردرزیرساختیبزرگهايطرح

بخشیدخواهدبزرگیاینقدرسیاسیاعتبارواقتصاديوزناورآسیاییپرداختیاتحادیهبهایرانباآزادتجارتمنطقهایجاد-6
ندخواهمندعالقهساختارایندرعضویتبهاسالمجهانکلیديکشورهايومرکزيآسیايکشورهايسایرآندنبالبهکه
.شد

میخوبآنها. پرداختخواهندخودمداربهایرانجلبسربرامانبینبردبهنزدیکآیندهدرغربومتحدهایاالت-7
ذیريناپتصورمشکالتمرکزيآسیايکشورهايوروسیهبرايتوانندمیباشد،آنهاهمراهایرانچونکشورياگرکهفهمند
جارتتمنطقهایجادبالعکس،و. نمایندکنترلبهترراافغانستانوعراقوکنندممانعتچیناقتصاديرشدازکنند،ایجاد
اورآسیاییتوسعهمداربهایرانکهدادخواهداجازهاورآسیاییپرداختیاتحادیهدرایرانعیارتمامعضویتیاایرانباآزاد

یايآسکشورهايوروسیهتضعیفوویرانیبرايایرانیعاملازاستفادهبرمبنیغربوآمریکاهايبرنامهدوروشودجلب
.شودکشیدهخطمرکزي

******

ها،کشورهمهسودومنافعآندرکهکندپیشنهاداورآسیاییفضايکردنمتحدبرايراخودطرحتواندمیروسیهاینک،و
ردهکشروعراجدیدواقعیتسويبهحرکتتواندمیشدهمتحدجدیداورآسیاياین. بودخواهداساسیکنندهمتحدنیروي

مدافعشنقبلکهنیستگرسلطهنقشاتحادایندرروسیهنقش. کندبازجدیديصفحهقدیمی،صفحهبرگرداندنضمنو
امنیتوبردهباالراجهاندرروسیهنقشامراین. استکنندههدایتنقشبلکهنیسترئیسنقشایناست،همگانیمنافع

.کردخواهدتقویتراآن
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داردیبستگعراقدرمتحدهایاالتوایرانبینهمکاريبهوینمذاکراتتکلیف
یفیموفوالدیمیر

مناقشهدرخودمسلحهاينیروازاستفادهبااستمجبورایران
قیامسرکوبمنظوربهمتحدهایاالت. کندمداخلهعراقدرجاري
ولی. استدادهتنتهرانباهمکاريبهعراقدرگرایاناسالم

باراایرانخدماتاینشودمجبورواشنگتنورودمیاحتمال
.کندجبرانایرانايهستهبرنامهدربارهمذاکراتدرهاگذشت

دولت«سنیرادیکالجنبشتوسطکهعراقدرمسلحانهقیام
حزبسابقاعضايسازمانکهشدشروع»شاموعراقاسالمی

الدوريابراهیمعزتریاستبه»نقشبندیه«صدامافسرانوبعث
زاتعداديو»مجاهدینارتش«عراق،مرکزيوغربیمناطقسنیقبایلبعضینیزوحسینصدامدولتدرسابقدومنفر

هلاوزیرنخستالمالکینوريبهپیشهامدتازکهشدروبروتهرانجدينگرانیباشدند،ملحقبدانافراطیهايسازمان
یرینهدهايبرنامهبلکهبروددستازعراقتنهانهاستممکنکهفهمیدندایرانمقامات. استبستهامیدبغداددولتتشیع
عودي،سعربستانراهبرديمنافعپیشبردبهخودنوبهبهامراینو. شوندآببرنقشهبیروتتاتهرانازشیعیقوسایجاد

ایرانايهستهبرنامهداردآرزوکهاسراییلمنافعنیزومنطقهتماموفارسخلیجدرایراناسالمیجمهورياساسیحریف
.پرداختعراقیمحوردرفعالعملیاتبهبالفاصلهتقریباًتهران. کردخواهدمساعدتببرد،بینازرا

هايتالشنهایتایرانکهداشتاظهارایرانجمهوررئیسروحانیحسنکرد،سقوطموصلکهروزيیعنیژوئن11روز
دولت«افراطیگروهکمعلوم،قراراز. آوردخواهدعملبهنظامیانشبهبرابردرعراقشیعیمقدساتازدفاعبرايراخود

روحانی. استکردهویرانرامختلفمذاهبوادیانپیروانهايمقبرهوهابقعهدفعاتبهگذشتهدر»شاموعراقاسالمی
بهعراق،درشیعهائمههايمقبرهخصوصدر: «داشتاظهارعراقوایرانمرزنزدیکیدرواقعآبادخرمشهردرسخنانیطی

تالشیهیچازآنهاازدفاعبرايایرانبزرگملتکهدهیممیهشدارهاتروریستوکشانآدمآنها،ایاديوبزرگهايقدرت
کنندگانقیامبامبارزهزمینهدراستحاضرایرانکهداشتاظهارایرانجمهوررئیسژوئن14روز. »ورزیدنخواهددریغ
.استنکردهکمکتقاضايهنوزبغدادکهافزودولیرساندیاريعراقدولتبهالمللبینحقوقچارچوبدرسنی

شیننسنیهاياستانچارچوبدرسنیاسالمیخالفتایجادطرفدارانکردنمتوقفبرايکهکنندمیتأکیدایرانیمقامات
درنشیعیامساجدتخریببهنسبتسلفینظامیانشبهاگرولیزدنخواهنددستعراقدرنظامیمداخلهبهسوریهوعراق

تندروننظامیافشارنتیجهبیاناتاینکهاستبدیهی: تبصره(ماندنخواهندکنارکنند،اقدامدیگرشهرهايوکربالسامرا،
»القدس«ویژهتیپگردانسهاقلحدایرانکهشددریافتايشدهتأییداطالعاتمختلفمنابعازژوئن12روزولی). است
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. تاسفرستادهعراقبه»شاموعراقاسالمیدولت«نظامیانشبهبامبارزهدرشرکتبرايرااسالمیانقالبپاسدارانسپاه
.داداطالعامراینازایرانامنیتهايارگاندرمنابعیازنقلبه»ژورنالاستریتوال«روزنامهژوئن14روز

وزرگرداناین. استگرایاناسالمبامبارزهمشغولاکنونهمایرانویژهنیروهايگردانیککهاستشدهمعلومکنونتا
گیجنعملیاتمنطقهواردکهایرانیجدیدهايیگان. کندآزادراتکریتشهرعمدهبخشکردکمکعراقارتشبهژوئن13
هکانددادهاطالعایرانیگروهیهايرسانهبعضی. کنندمیدفاعکربالونجفنشینشیعهشهرهايوبغدادازشوند،می

امکانایرانملیامنیتعالیشورايکهداشتاظهارایراناسالمیجمهوريانتظامینیرويفرماندهمقدماحمداسماعیل
یمانیسلقاسم. کندمیبررسی»شیعیانمقدساتوشهرهاازدفاع«برايرانظامینیرويازاستفادهباعراقحوادثدرشرکت
ولتدبهتابردمیسربهبغداددراکنونهماسالمیانقالبپاسدارانسپاهالقدسویژهتیپفرماندهوایرانیمعروفژنرال
علیهجنگدر1980هايسالدرزیرااستشناختهخوبراکشورایناوضاعوعراقسلیمانی. کندکمکالمالکینوري
شورکاینبرکند،میدنبالراشیعیاسالمگسترشهدفکهوياعتقاداتوسیاستزیاديهايسالطی. کردشرکتصدام

.استگذاشتهزیادياثر

منطقهردخارجیسیاستحیاتیاولویتایرانبرايعراق: «گویدمینیویوركمقیمایرانینامدارکارشناسابراهیمیمیرروزبه
درراخودنیروهايتهرانآن،برعالوه. »کنددفاعخودمنافعازتاکردنخواهدفروگذاراقدامیهیچازتهرانکهداراسترا

رکمتاندازهبهنظامیانشبهشدننزدیکصورتدرداددستورخودهوایینیرويبهوآوردهدرباشآمادهحالبهعراقبامرز
»ورنالژاستریتوال«روزنامهبهایرانامنیتینیروهاينمایندهیک. کندبمبارانراآنهامواضعایران،مرزبهکیلومتر100از

شدهکشفلرستانوارومیهایرانیمرزيهاياستاندرژوئن12روز»شاموعراقاسالمیدولت«دستهدوکهداداطالع
.گردانندبازعراقسرزمینبهراندهبیرونایرانخاكازراآنهاشدندموفقنظامیانومرزبانانولیبودند

آمریکامتحدهایاالتبهناگهانایرانجمهوررئیسروحانیحسن: پیچیدجهانسراسردرانگیزيهیجانخبرحالهمیندر
ارد،دنزدیکیپیوندهايعراقالقاعدهباکه»شاموعراقاسالمیدولت«سنیتندروگروهکتروریسمباهمباکردپیشنهاد

رايبکههاسنیعلیهجنگبهرااوباماباراكخواهدمیطریقاینازاوکهکردندخیالتحلیلگرانازبسیاري. کنندمبارزه
نهمسلحامناقشهاثربر. استشدهواقععراقدرسنیوشیعهمبارزهکانونزیراکندجلباست،مقدسجنگیشیعهایران

قدرت. بودشدهمقرر1916میماه16مورخپیکو–سایکسمحرمانهموافقتنامهطیکهروندمیتحلیلمرزهاییجاري
. دندبوکردهتقسیمعثمانیامپراطوريهايویرانهرويبرمیانهخاوردرراخودمنافعهايعرصهسندآنوسیلهبهغربیهاي

شیعیهاللایجادبهخمینیامامریاستبهایران1979سالاسالمیانقالبکهشدشروعزمانییعنیزودترکاراینالبته،
. دششروعمرزهادرنظرتجدیدسربرواقعیجنگعراقدرمناقشهآغازبافقطولی. پرداختسوریهولبنانعراق،تاایراناز

رداینکهازنظرصرفاوباماباراكکهنیستبعیدلذاودهندمیقراربررسیوبحثموردراامکاناینواشنگتندرامروزه
رامتحدهایاالتکهدهدتنکشوريباهمکاريبهباالخرهکند،میمقاومتمداخلهاندیشهگونههرباخودوجودبطن

براينظامیتعاملاینضرورتگراهاملیندسیچونراستگراییکارمحافظهسناتورهايحتی. نامدمی»بزرگشیطان«
.اندشناختهراعراقکاملفروپاشیوسقوطازپیشگیري

هکاستتأملقابلمهمیفرضرابطهایندر. داردوجودهممعینیهايمحدودیتهاائتالفگونهاینتشکیلضمنالبته
جديهايگذشتبهوکردهاصالحراایرانايهستهبرنامهدربارهموافقتنامهمحتوايعوض،درشدخواهدمجبورواشنگتن
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گرانینباعثایرانبامتحدهایاالتروابطفعلینزدیکی: کندمیبروزجديمسألهیککههمینجاست. دهدتنایرانیانبه
آنهاکهاستحالیدراینو. بگیرندراآنجلويممکنوسیلههربهکنندمیسعیکهاستشدهاسراییلوسعوديعربستان

ایرانوعراقلبنان،سوریه،درشیعیاننفوذتضعیفبرايهاتالش. اندشدهعراقدرجنگیمناقشهآغازمسببزیاديحددر
وريناگر. بزنندلطمهعراقدرایرانمنافعبهکنندسعیوپرداختهسنیمسلحهايگروهازاستفادهبهآنهاکهشدباعث

دررانایوشدهقطعواشنگتنوتهرانبینايهستهمسایلدربارهمذاکراتشدند،میبرکنارقدرتازاسدبشاریاالمالکی
.آمدمیبرخودنظامیتوانافزایشصدد

جادایناگهانیتغییراتایرانايهستهبرنامهدربارهویندشوارمذاکراتدرتواندمیعراقبحرانکهاستروشنهمزمانولی
عالقهمذاکراتزودترچههرپایانبهایران. راواشنگتنهموترساندمیراتهرانهمعراقمقاماتسقوطاندازچشم. کند
بهاوباماباراك. شدخواهندرفعغربسويازتحمیلیالمللیبینهايتحریممذاکراتاینموفقیتصورتدرزیرااستمند
خواهانیجمهورياگر. بروددستازتواندمیایرانايهستهمسألهفصلوحلبرايتاریخیفرصتکهفهمدمیخودنوبه
راسنامجلسجاريسالنوامبر4انتخاباتپیدرورزند،میدشمنیایرانباتوافقاتباهادمکراتازبیشترمجموعدرکه

.شدخواهدترتنگمراتببهآمریکاجمهوررئیسبرايمانورمیدانآورند،درخودکنترلتحت

اتجلساینکهکردندبرگزارراآلمانوروسیهفرانسه،متحده،ایاالتبامستقیممذاکراتسلسلهژوئن15تا9ازایرانیان
سازمانامنیتشورايعضوپنجعضویتباالمللیبین3+3گروهوایرانبینژوئن16جانبهچندمذاکراتازسرگیريبرمقدم
مذاکراترونددرکنندگانشرکتشد،حاصلجاريسالژانویهماهدرکهطرفینسازشموجببه. بودآلمانومتحدملل
ذاکراتماینتمدیدباعثمتعددمسایلوجودکهدارندیقینکارشناساناکثرولی. برسندنهاییتوافقبهجوالي20تاباید

الزماتمبمبساختبرايکهاورانیومسازيغنیبرنامهاجرايسرعتازبودشدهپیشنهادایرانبهزمانآندر. شدخواهد
هايحسابازدالرمیلیارد4,2تدریجیآزادسازي. شودمرتفعالمللیبینهايتحریمازبخشیعوضدرتابکاهداست،
.شداضافهامتیازاتاینبهاست،شدهتوقیفخارجیهايبانکدرکهایرانی

یک. داشتجديتفاوتهمباتوافقاتایندربارهغربیهايپایتختوتهرانگیريموضعوینمذاکراتازسرگیريآستانهدر
فتهگبه. »استنشدهمشاهدههنوزمهممسایلفصلوحلآغاز«جاريمرحلهدرکهبوددادهاطالعاروپاییدیپلماتیکمنبع
ژوهشیپراکتوروضعیتیافت،دستپیشرفتبهآندربتوانکهايزمینهتنهاایران،ايهستهپروندهباآشنامطلعمنبع
کیلوگرم10حدودتواندمیساختمانیعملیاتتکمیلازبعدراکتوراین. استساختدستدرحاضرحالدرکهاستاراك

تولیدکردنمحدودبهتوانندمیایرانیان. کندمیکفایتاتمبمبدویکیساختبرايکهکندتولیدسالدرپلوتونیوم
بایومپلوتونفرآوريبرايکهکنندخودداريآنبازتولیدمجتمعساختازودادهرضایتسالدرکیلوگرمیکتاپلوتونیوم

.استالزمتسلیحاتیکیفیت

. استاندهمباقیانجمادنقطهدراست،مذاکراتاساسیموضوعاتازیکیکههاسانتریفیوژدربارهبحثکهآیدمینظربهولی
شدهسازيغنیاورانیومتواندمیتهرانلذاوهستندفعالآنهاازدستگاههزار10کهداردسانتریفیوژدستگاههزار19ایران

هزار50تاشایدها،سانتریفیوژبیشترشماراستقرارآرزويایرانیان. کندتولیدسالدربمبدوساختبرايالزمحددررا
نافعمتأمینامکان. یابدافزایشبایدتعداداینکشورنیازهايرشدموازاتبهکهگویندمیخودشانوکردهابرازرادستگاه

در. بدیادستايهستههايسالحساختبهتواندمیترسریعکشوراینباشد،باالترهرچهکشوربراياورانیومسازيغنی
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بربتواندایرانکهداداحتمالژوئن10روزفرانسويدیپلماسیرئیسفابیوسلوران: استمتضادطرفینمواضعحاضرحال
زیرساختمامتانفصالزیرانیستقبولقابلتهرانبرايگیريموضعاینولیکندتأکید»سانتریفیوژصدچند«فقطداشتن

.استکردهمقرردستگاههزار4-6برابررانصابحدمتحدهایاالتکهکندمیخاطرنشانکارشناساین. کندمیایجابرا

بحرانکهزمانیتاحال،هردر. شوندبرطرفجوالي20تابایدفراوانیموانعکهگفتتواننمیفوقمراتببنديجمعضمن
این–داردقراربستبندرکهاستسالدهازبیشمذاکراتاینکه–نبخشدسرعترامذاکراتپایانبهدستیابیعراقی
چنانچهداردبرایراناسالمیجمهورينفعبهگامیبایدمتحدهایاالتهمهازقبلوغربظاهراً. شدنخواهندبرطرفموانع

غربگازيونفتیمنافعصورتاینغیردر. نمایدسرکوبراعراقیگرایاناسالمجاريمسلحانهقیامبخواهدواقعاًواشنگتن
بدونهاآمریکاییکهاستروشن. افتادخواهدمخاطرهبهباشد،میدارارانفتجهانیذخایر%65کهفارسخلیجمنطقهدر

وشودمیسریعانحطاطدچارکشورایناوضاع. کنندایجاداصولیتغییراتعراقجارياوضاعدرتوانندنمیایرانمساعدت
.پاشدمیفروالمالکینوريرژیم
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ایرانی–روسیجنوبیکریدور
آلکسییفوالدیمیر

هازمینههمهدراقتصاديعیارتمامشراکتبرايایرانوروسیه
تحکیموکشوردواقتصاديتوسعهبهامرهمین. هستندآماده

کریدور«ایجاد. بخشیدخواهدجديتحركغربازآنهااستقالل
بهآنجاازوولگاتاهنداقیانوسسواحلاز»نقلوحملجنوبی

تبدیلهمکاريمحورهايتریندارآیندهازیکیبهتواندمیاروپا،
جهانیژئوپلیتیکجدیدآفاقعظیم،طرحاینتحققبا. شود

حملزیرساختدرهمهازقبلوجهانیاقتصاددروشدهگشوده
.آمدخواهدعملبهجديتغییراتآننقلو

کهاقتصاديومالیهايتحریمرفعبهایراندستیابیموازاتبه
هزمینهمهدرایرانباروسیهگستردههايهمکاريتوسعهمسألهکرد،اعمالایرانآمیزصلحايهستهبرنامهخاطربهغرب

انرژيوگازونفتخصوصبهوانرژي. شودمیمطرحپیشازبیشفنینظامیواقتصاديهايزمینهدرهمهازقبلوها
ویژهبهشود،برخوردارايویژهاهمیتازکشوردوهربراياستممکنهمنقلوحملزمینهدرهمکارينیزوايهسته
راهمفراشرقیجنوبوجنوبیآسیايبهروسیهبرايترانزیتراهترینکوتاهایرانسرزمینزیرارسدمینظربهدارآینده

چک،لهستان،آلمان،(غربیشمالومرکزياروپايبرايمذکورجهتدرترانزیتیسرزمینخود،نوبهبهروسیه. کندمی
اطقمنازبازرگانیهايمحمولهحاضرحالدر. باشدمی) بالتیکواسکاندیناويبنیلوکس،کشورهايمجارستان،اسلواکی،

ویچیدهپراهمجبورندغیرهواسترالیااندونزي،فیلیپین،مالزي،ویتنام،بنگالدش،پاکستان،هند،بهخودحرکتدرمذکور
ازیاآفریقادورمسیراین. استدشواراندازههمینبهنیزبازگشتراهکهکنندطیراپرهزینهراهآن،تبعبهوطوالنی

بایدناگزیررابطهایندر. گذردمیدیگرنقاطازو) گرددمیاخذباالییعوارضآنازعبوربابتکه(سوئزکانالومدیترانه
تسلطنبنادرازیکیکردنمتصلبرناظرکهآوردخاطربهراجنوبینقلوحملکریدوراصطالحبهپیشسال20طرح
خزر،بنادروخزردریايبهایرانوعراقآهنراهوفارسخلیجطریقاز) هنداقیانوسسامانهبهمتعلق(عربدریايدرعمان

هايهزینهوکمتربرابر3هامحمولهارسالزمانصورتایندر. بودروسیهايرودخانههايکانالشبکهوآهنراههايگره
سیسکنووروبندرتاسیاهدریايومدیترانهدریايسرخ،دریايهند،اقیانوسهند،ازکهشدمیمسیريازکمتربرابر4کاراین

هلسینکیهلم،استوکتالین،کالیپدا،ریگا،پترزبورگ،سنبالتیک،دریايبهاطلساقیانوسطریقازوآفریقادوریاتواپسهیا
.گذشتمیمورمانسکونروژبنادرتاشمالیدریاهايطریقازغیرهو

اهشکراجنوبیکریدورطولتوانمی،»عربیهايانقالب«همهازقبلوآمدهعملبهژئوپلتیکیتحوالتبهعنایتباحاالو
ساحلدرواقعدریعنیپاکستاننزدیکیدرعربدریايایرانیساحلدربایدمنظوراینبه. کردترارزانبرابردهوداده

بزرگتظرفیباالسیرسریعآهنراهسپسوکردمتصلپاکستانکراچیبهعملدرراآنوساختهبزرگیبندرهنداقیانوس



201425ژوئیه–33شماره / تحلیلی ایران معاصر -مجله خبري 
.............................................................................................................................................................

راآهنراهواگنبتواندکهانداختراهرو-رونیرومندخطتوانمیآنجااز. ساختخزردریايساحلدرایرانرشتبندرتارا
بهآهنراهشاخهآنجااز. کندحمل»دریا–رودخانه«هايکشتیازهمزماناستفادهباروسیهدیگربندرهریاآستراخانتا

.شدخواهدساختهکرهوچینتاشرقبهواروپااتحادیهتاغربشمال

راهونهمدیتراازاستفادهبدونهنداقیانوسبهخروج–ایرانوروسیه–اروپااتحادیهبستهمثلثیکتوانمیوسیلهبدین
وایرانبهايشاخه–روسیهفدراسیون–اروپااتحادیهنقلوحملطرفهچندینقسمتهمزمان. کردایجادراآفریقادور

راهترینارزانوترینکوتاهبهایرانوروسیهدیگر،عبارتبه. آمدخواهدوجودبهکرهوچینتادورخاور–آسیاجنوب
ووسیهرکشوردواقتصاديتوسعهبهامرهمین. شدخواهندتبدیلشرقیجنوبوجنوبیآسیايبهاروپااتحادیهازترانزیت

وبنادربایدطرحایناجرايبرايکهچرابخشیدخواهدنیرومنديتحركآنهانقلوحملساختزیرخصوصبهوایران
یرالسسریعخطوطودادتوسعهوساختهولگارودسواحلدربلکهخزردریايدرتنهانهراروسیهوایرانبندريزیرساخت

سایروآهنراههايچراغتراورس،ریل،کهروسیهايشرکتبرايهاطرحاین. کردایجادایرانسرزمینطریقازراآهنراه
کثیرشمارتعمیرمشغولوکنندمیتولیدراآهنراهخطوطامتداددرنوريفیبرارتباطیهايسامانهوآهنراهتجهیزات
هايسفارشهستند،ویژههايواگنوسنگینپالتفرمغله،حملبرايواگننفتکش،ازاعممختلفهايواگنوهالکوموتیو
هايسالتاتوانستمی»اورالسازيواگنکارخانه«چونبزرگیتولیديواحدصورتایندر. آوردخواهدباربهعظیمی
. نمودندمیدریافتفراوانیهايسفارشهمینطورهمایرانیصنعتیواحدهايازبسیاري. باشدداشتههاسفارشزیادي

اوانیفرجدیدشغلیهايفرصت. ببرندگزافیسودطرحاینازتوانستمیایرانآهنراهملیشرکتوروسیهآهنراهسازمان
ايبر. شدمیایجادجنوبیکریدورازبرداريبهرهبرايبلکهایراناسالمیجمهوريوروسیهفدراسیونصنایعدرتنهانه

هاسفارشاینکهشدمیالزمولگادردریا–رودخانههايکشتیوخزردررو-روویژهناوگانساختکریدوراینسرویس
.شدمیروسیهسازيکشتیمتحدشرکتهايظرفیتازکاملاستفادهباعث

مانپیسپسونقلوحملپیماننوعیکگیريشکلموجبآناجرايزیرااستالوصفزایدطرحاینژئوپلتیکیاهمیت
یماقیانوسیهوآسیاوآسیاشرقجنوبکشورهايچین،زمانمروربهکهشدخواهدهند–ایران–روسیهشرکتباسیاسی

بهوشدهتبدیلآمریکاریاستبهناتوپیمانتجاوزکاربخشنیرومندمقابلنیرويبهاتحادیهاین. شوندملحقبدانتوانند
اروپایهاتحادگرايآمریکاکشورهايبعضیسیاسیونظامیادعاهايباتعبیريبهنیزوکردخواهدمساعدتآنرفتنتحلیل
گیرينتیجهچندتوانمیرابطهایندر. شودمیتأمیناروپااتحادیهاعضايهمهبازرگانیمنافعولی. نمودخواهدمقابله
:کرداعالم

ايهانقالب«نیزوآناروپاییمتحدانومتحدهایاالتسیاستتجاوزکارانهحالترشدشرایطدرروسیهخارجیسیاست-1
فدراسیون«جهانیبعديچندوجانبهچندقطبتشکیلهدفبایدکردند،تحریکعربستانیهايپادشاهیوآمریکاکه»عربی

نبدیوشدهمختلفتمدنچهاربهمتعلقساختارهايبرگیرندهدرقطباین. کنددنبالرا»چین–هند–ایران–روسیه
ارشمالیآتالنتیکقطبهمهازقبلودیگرهايقطبارادهتواندمیقطبیچنین. کردخواهدکسبجهانیحالتوسیله
.نمایدتحمیلجهانمابقیبهراغربتمدنودمکراسیهايارزشکندمیسعیخودجوییسلطهدرکهبگیردنادیده

وسایلادراتصبهبایدجهانیاقتصاديشرکايباروابطدرروسیه. باشدداشتهصادراتیحالتبایدروسیهاقتصاديسیاست-2
.نمایدصادرراخودهايارزشژئوپلتیکیحریفانباروابطدروباشدداشتهگرایشسرمایهوهافناوريتولید،
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وشرقوغرببینارتباطیپلمثبتنقشحفظوتأمینبهکهشدخواهدکارآمدصورتیدرروسیژئوپلیتیکباالخرهو-3
.باشدداشتهتمایلجنوبوشمالبیننیز

راسیونفدقطبلجستیکیجنبههمهازقبلبایدمشخصهايفناوريبههاتمدن»جهانیواسطه«نظریهکردنتبدیلبراي
جنوببینجنوبیکریدورمحور،ایناساسیطرح. بخشیدبهبوداقتصادونقلوحملسطوحدرراهند–ایران–روسیه
یرانیا–روسیپیماننقلوحملمحوربهتواندمیمسیراین. استبالتیکدریايومرکزياروپايروسیه،میانه،خاورآسیا،

رعناصهمهبایدآیندهدرکریدوراینکهاستبدیهی. گرددتبدیلمنطقهکشورهايازشمارياقتصاديساختاريمبدأو
.گیردبردررادیگرهايجریانوپولها،محمولههايجریانازاعمزیرساخت

بلندمدتانزواياثربرمدرنهايفناوريبهایراندسترسی. داردايالعادهفوقضرورتایرانبراينقلوحملکریدوراین
. نیستمندعالقهگازونفتصنعتازغیرایراندرصنایعگونههیچتوسعهبهغرباقتصادينظام. استشدهدشواراقتصادي

وتبدیلیصنایعبهخامموادصدورازایراناگر. کنندپرراآمدهوجودبهخألتوانندمیروسیهايشرکتاکنونهمولی
.شودبرخورداراقتصادياستقاللجدیددرجهازتواندمیکند،گذرنقلوحمل

ایجادیقطرازکشورمانوحدتتحکیمجدیدمحور. استترگستردهمراتببهروسیهزندگیواقعیاتبرجنوبیکریدورتأثیر
مرکزيقسمتسراسردربالتیکدریاي–سفیددریايوبالتیک-ولگاهايکانالامتداددرحقوقیفضايونقلوحملفضاي
ریايدبرایرانوروسیهدریایینیروينظارتبرقراريوکلیديمناطقبعضیدرروسیهنظامیحضورتأمیناورال،وروسیه

.شدخواهدایجادخزر

برنقلوحملولجستیکیمسایلبهزیاديحددر) روسیهدولتینظامتر،وسیعتعبیربهو(روسیهصنایعمسایلباالخره
مؤثریرغشبکهاینادارهساختاربلکهاستکمتربرابردهغربیاروپايموازینازروسیههايراهشبکهتراکمتنهانه. گرددمی

ازانقدرنقلوحملجدیدکانوندواقلحدآمدنوجودبهوآستراخانبندرگسترشلذا. استنامناسببسیارآنترکیبو
صوالًانتیجهبهبایدپتروزاوودسک–پترزبورگسنناحیهدرو) داردتقاطعسیبريآهنراهخطباجنوبیکریدورآنجاکه(

وسیهراقتصادساختارباآنترعمیقهمگراییامکانودادهتغییرراتاتارستانموقعیتاولکانون. شودتبدیلطرحاینمهم
دادهراشمالیاروپايوفنالندازنقلوحملهايجریانازبخشیانتقالامکاندومکانونکهحالیدرکردخواهدفراهمرا
.کاستخواهدبالتیک–پترزبورگسنوهلسینکی–پترزبورگسنمحوربرفشارازو

شتیکتعمیروسازيکشتیهايکارخانهسنگین،ومتوسطسازيماشینصنایعهايواحدهايظرفیتازاستفادهافزایش
اهسفارشوشوندتعمیروساختهدریا–رودخانههايکشتیکثیرشماراستقرار. استطرحایندیگرمهمعواقبجملهاز
مراحلدر. شونداجراولگارودسواحلوخزرسواحلدرروسیهمناطقایران،نقلوحملزیرساختآوريروزبهجهتدر

.کردخواهدبروزایرانیصنایعایجادمسألهبعدي

طوطخطریقازپترزبورگ،سنازکهدهدمیتشکیلراايپیچیدهسامانهمشروط،نقشهرويبر»جنوبیکریدور«اینک،و
رد. شودمیساختههندوفارسخلیجعرب،دریايتاایرانسرزمینوخزردریايولگا،رودبالتیک،–ولگاکانالوآهنراه

در. ودشمنتهیشمالیدریاییراهبهوشدهتمدیدبالتیکدریاي–سفیددریايکانالوسیلهبهتواندمیمسیراینشمال
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ونظامیحضورعالوه،به. داردتقاطعغربیاروپاي–چینکریدورودون-ولگاکانالسیبري،بزرگآهنراهخطباجنوب
.گذاشتخواهدنیرومندياثرقفقازماورايومرکزيآسیايارتباطیهايجریانبرخزدریايدرروسیهاقتصادي

) برلینوورشوتاآنجاازو(مینسکومسکوآستراخان،بینالسیرسریعآهنراهخطوطولگا،–خزرآبیفعالکریدوربرعالوه
.دهندمیتشکیلراطرحایناساسریگا–تالین–پترزبورگسن–مسکوالسیرسریعآهنراهخطو

مییلتبدآفریقادوروسوئزمسیرجایگزینراهبههمزمانورقیببهکههنداقیانوسبهبالتیکدریايازنقلوحملمحور
رايبترتیببهکههستندنقلوحملهايکانونمامنظور. استمسیرمقصدومبدأدر»ویژهنقطه«دووجودبرناظرشود،

.کنندایفاسیستمینقشجنوبیآسیايوخاورمیانهوشمالیاروپاي

:باشندذیلقراربهتوانندمیطرحایناجرايمراحل

هايجریانههمبندردواین. طرحایندرلتونیونتسپیلسبندرازاستفادهوفنالندخلیجدهانهدرالمللیبینبندرساخت-
رهايکشواقتصاديمشخصمنافع. شدخواهندجنوبیکریدورمقصدنقاطودادهاختصاصخودبهرابالتیکمنطقهدریایی
.داردارتباطبنادراینبااسکاندیناويوبالتیکمرکزي،اروپايآلمان،همهازقبلواروپااتحادیه

وپترزبورگسن(روسیهفدراسیونغربیشمالمنطقهازالسیرسریعآهنراهجدیدخطوطساختوآوريروزبه-
–خزردرایرانیبنادرمسیرهايدردریا–رودخانهسطحموجودهايکشتیازاستفادهآستراخان؛تابالتیکو) مورمانسک
فعالیتاینبرايالزمزیرساختتمامتقریباً کهمرکزيوشمالیاروپاي–پترزبورگسن–بالتیک–ولگاکانالآستراخان،

.کنندمیممانعتمسیراینسراسردرحرکتاندازيراهازژئوپلتیکیعواملتنها. استشدهفراهم

صنعتیواحدهايبههاسفارشاعطايباوروسمتخصصینجلبباوروسیهايفناوريازعمدتاً استفادهبا(ایرانیطرف-
هبوکردهایجادخزرشرقیوجنوبیسواحلدرمناسبزیرساختباید) اندشدهواقع»جنوبیکریدور«امتداددرکهروسی
.بپردازدعربدریايایرانیسواحلتاخزرایرانیبندرازالسیرسریعآهنراهخطساخت

هکبودخواهدترامنایرانبراي. روسیهمشارکتباعربدریايسواحلدرایرانیدریاییمنظورهچندینبزرگبندرساخت-
وارسفخلیجطریقازراشدهتغلیظگازاینکهتاکندایجادراجنوبیپارسمیدانگازتغلیظهايظرفیتمنطقهایندر

.کندمنتقلجهانیبازاربههرمزتنگه

گذاريسرمایهجلبمنظوراینبهاستممکن. عربدریايسواحلتاخزرازالسیرسریعآهنراهشاخهچندینخطساخت-
از. باشدالزماروپااتحادیهعالقهذيکشورهايوچینشایدوآسیاشرقجنوبکشورهايوهندازجملهازوخارجیهاي
ریل،لکوموتیو،ساختمخصوصهايکارخانه،»اورالسازيواگنکارخانه«نظیرآنصنعتیواحدهايوروسیهفنی،نظر

ساختپسازتوانندمیها،کوهستانوهابیابانها،درهشرایطدرآهنراهایجادبرايلوازمسایروهاتونلساختتراورس،
.آیندبرجنوبیکریدورقسمتاین

******
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بارهردبایدمنظورهمینبهکهشوداجراروسیهفدراسیونجمهوررئیسبالفصلریاستتحتبایدفراگیروبزرگطرحاین
ایدبزیرساختی،مسایلدربارهموقعبهتصمیماتاتخاذوالزممنابعتجهیزمنظوربه. نموداتخاذسیاسیتصمیمطرحاین

وتینپوالدیمیر. کردمنصوبالعادهفوقوویژهاختیاراتباروسیهجمهوررئیسویژهنمایندهسطحدرراطرحاینسرپرست
نتاجیکستادرشانگهايهمکاريسازمانسراناجالسدرجاريسالسپتامبردررامسایلاینهمهتواندمیتمایلصورتدر
تأمینصورتدرحتیزیراکردشروعامروزهمینازبایدراکاراینولی. بگذاردمیاندرایرانجمهوررئیسروحانیحسنبا

درپروژهایناندازيراهازبعدولی. استالزمسال5-7مدتآناجرايبراياقتصادي،وفنیمربوطهطرحتهیهوالزممالی
وایرانروسیه،نقشآنچارچوبدرکهآمدخواهدوجودبهژئوپلتیکیواقتصادينقل،وحملجدیداصوالً معادالتجهان

.شدخواهدتقویتزیاديحددرجهانیاموردرهند
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ایرانوروسیهبینگازيتعاملاندازچشم
یفیموفوالدیمیر

شدنمرتفعروزایران،با5+1گروهمذاکراتپیشرفتموازاتبه
ممکن. شودمینزدیکوقفهبیتهرانازایرانیضدهايتحریم
سیاسیهايالبیزیارتمحلبهایرانپایتختبزودياست

کشوراینخارجیهايگذاريسرمایهوشدهتبدیلجهانسراسر
بهراخوددستانغربیهايشرکتحاضرحالدر. کنندلبریزرا

اینبزوديکههستند»مسابقهآغاز«اجازهمنتظرومالیدههم
زیاديسالهايطولدرروسیه. کردخواهنددریافترااجازه

لذیذدررقابتگونههیچبدونکهداشتفرديبهمنحصرفرصت
پرتودردتواننمیروسیه. نکرداستفادهفرصتاینازروسیهولی. بدوانندریشهوکردهبازپاجايایرانبازارهايقسمتترین

سیهرواگرولی. استکردهشروعراخودحرکتکهبشودقطاريواگننآخرینسوارتاکندعجلهایرانپیراموناخیرتحوالت
درماالقوهبامتیازاتآنگاه. کنداستفادهروسیهعلیهایرانیعاملازبزوديتواندمیغرببکند،فعالیتیبینیزبعدبهایناز

.شدخواهندتبدیلبزرگوجديبسیارواقعی،مشکالتبهآنیکدرایرانیمحور

عامل. جدیدهايفناوريوهاگذاريسرمایهورودها،تحریمرفعیعنیداردشدیدياحتیاجچیزسهبهحاضرحالدرایران
حالدراقتصادبراينجاتحلقهبهتواندمیعاملاین. نیستمهمسیاسینظرازتنهامتحدهایاالتواروپابرايایران

همهدرآنازاستصدددرآمریکاسرکردگیبهغربکهاستژئوپلتیکیابرسالحاینکهشودتبدیلکشورهااینفرسایش
یرانااقتصاديتوسعهوآوريروزبهقراردادهايتوانندمیغربسیاسیهايالبیوهاشرکت. کنداستفادهروسیهعلیهابعاد

ال،مثعنوانبه. آورنددستبهراآنامثالوتبدیلیصنایعگاز،ونفتپتروشیمی،انرژي،سودآورهايبخشهمهازقبلو
فیسنالماس«بهتواندمیاست،فارسخلیجقارهفالتدرمایعگازوطبیعیگازمیدانبزرگترینکه»جنوبیپارس«طرح

نماندنپسبرايآسیاییوغربیبازرگانیمحافلعملسرعتبهعنایتباروسیه. شودتبدیل»ایرانگازونفتبخشنگیندر
دهآینوحجیمبازارازبرداريبهرهدرروسیخصوصیودولتیهايکمپانیشرکتترمفصلچههربررسیبهحاالازباید
واندتمی»جنوبیپارس. «شودانجامکشوردوهرسیاسیعالیرهبراننیرومندحمایتبابایدکاراینکهبپردازدایراندار
محوراین. نمایدمساعدتایران-روسیگازيمحورایجادبهکهشودتبدیلایرانی-روسیهمکارياولیهآزمایشیطرحبه

صادرکشورهايمجمعکهحالیدرکندتحمیلدیگرانبهراخودشرایطوکردهتعیینراجهانگازيبازارجواستقادر
طریقزابتوانندتهرانومسکوکهاستنشدهتبدیلمکانیزمیبهودادهنشانخودازکفایتیبیدوحهدرمقرباگازکننده

.ببرندپیشآن،صادراتبنديسهمیهوسوختنوعاینگذاريقیمتزمینهدرجملهازراخودگازيمنافعآن

پارس. استشدهواقعقطرمرزشرقشمالدرفارسخلیجدرکهاستگازيمیدانایرانیشمالیقسمت،»جنوبیپارس«
نتیجه،در. داردقرارساحلنزدیکیدروکمعمقدرخوب،نسبتاًدسترسدرمیداناین. شداکتشاف1990سالدرجنوبی
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NIOCشرکتکهاستشدهتقسیمفاز28بهجنوبیپارسمیدانتوسعه. استپایینبسیارآندرگازتولیدشدهتمامبهاي
طریقازجنوبیپارسمیدانازگاز. کنندمیشرکتآنتوسعهدرTotalوENIگازپروم،هايشرکت. باشدمیآناپراتور

ذخایر%8دربرگیرندهمیدانایناست،مربعکیلومتر3700جنوبیپارسمساحت. گرددمیمنتقلعسلویهبهلولهخطوط
در. استکردهتقسیمفاز28بهراجنوبیپارسایراناسالمیجمهوريدولت. استایرانگازجمعیذخایر%50وگازجهانی

تنمیلیون5,5ازبیشنفتتولیدکهحالیدرشدمکعبمترمیلیارد100معادلمیداناینازطبیعیگازتولید2012سال
آوردبر) بشکهمیلیارد18(نفتتنمیلیون2,7وگازمکعبمترمیلیاردهزار14,2معادلجنوبیپارسذخایر. استسالدر

.شودمی

30مساحتبا»جنوبیپارس«اقتصاديمنطقهبههکتارهزار16مساحتبا»شمالیپارس«اقتصاديمنطقه2010سالدر
ازگتغلیظوگازپاالیشجهتدرهاییظرفیتگاز،پاالیشگاههفتاقلحد»شمالیپارس«منطقهدر. شدملحقهکتارهزار

ردآنگازاساسیذخایرکه»شمالیپارس«منطقهدر. شدخواهندساختهشدهتغلیظگازبرايصادراتیهاياسکلهنیزو
چارچوبدرگازپاالیشتأسیساتاست،شدهمتمرکزبوشهراستانجنوبیقسمتدرواقع»دیر«شهرستاندروبردخونناحیه
پارسطرحهايپاالیشگاه. گردیدخواهنداحداثتنگستانودشتیدیر،هايشهرستاندرگازيمیداناینتوسعهطرح

مورداکنونهموشدهساختهبوشهرجنوبکیلومتري280درواقعکنگانشهرستاندرعسلویهناحیهدراکنونهمجنوبی
.گیرندمیقراربرداريبهره

سه»جنوبیپارس«میدانتوسعهبهمساعدتجهتدرایراننفتجدیدوزیرزنگنهنامداربیژن2013سالمارسماهدر
تکمیلرامیدان18و12،15،16،17هايفازتوسعهاولنوبتدربایدکارانپیمانآنها،ازیکیموجببه. کردصادردستور
ازنفتوزارتشوند،اندازيراهزمستانتاحفاريهايسکولوله،خطوطدریایی،هايچاهاگر«کهنمودتأکیدزنگنه. کنند
وندرولی. »شدخواهدبرخوردار»جمفجر«و»بلندبید«قدیمیهايپاالیشگاهدر»جنوبیپارس«میدانگازپاالیشامکان
را»جنوبیپارس«هايفازبعضیتوسعهایرانکهبوددادهاطالع»مهر«خبرگزاريآنازقبل. افتادتأخیربهطرحایناجراي
سرمایهمیدانایندردالرمیلیارد46قبلسالسهطی. بردمیپیشآهستهخیلیمالیمشکالتخاطربهیاکردهمتوقف
16-17پروژهایندرمکملطوربهاستقرار2013سالدرایران،نفتملیشرکتمسئولینعقیدهبه. بودشدهگذاري
وطراحینفتکوچکپاالیشگاه8داددستورزنگنهنامداربیژن2014سالمارسماهدر. شودگذاريسرمایهدالرمیلیارد

،»پارس«ویژهمنطقهریاستگفتهبه. شوندساخته»جنوبیپارس«گازيونفتیمیداندر»پارس«اقتصاديویژهمنطقهدر
دوظرفبایدکوچکپاالیشگاههشتساختها،پیشبینیبهبنا. شدخواهداجراخصوصیگذارانسرمایهتوسططرحاین

درمایعگازبشکههزار560حدودواحدهااینازیکهردراستقرار. شودتکمیلاجراییعملیاتآغاززمانازآیندهسال
رؤساي.کردخواهندتولیدبنزینودیزلسوختجملهازونفتیمحصوالتانواعبعضیواحدهااین. گیردقرارپاالیشموردروز

.استپایانشرفدرطرحایناجرايبرايتدارکاتحاضرحالدرکهکرداعالمجدیداً»پارس«ویژهمنطقه

پروژهچارچوبدرایراندرطبیعیگازتغلیظواحدهايساختدرتواندمی»گازپروم«شرکتکهشداعالم2009سالدر
نفتیاموردرهمکاريدربارهتفاهمیادداشتدرامراینانرژي،وقتوزیرشماتکوسرگئیگفتهبه. کندشرکتجنوبیپارس

درهاظرفیتایجاد. گردیدامضااوپکاجالسحاشیهدرنوذريغالمحسینباویندرويتوسطکهشدگنجاندهگازيو
گازصدورامکانمذکورسنددراین،برعالوه. استشده»جنوبیپارس«میدانتوسعهمراحلازیکیگاز،تغلیظجهت
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جنوبیینمیادازگازصدوروسیلهبهصادراتاینکهشداعالم. بودشدهبررسیایرانشمالیمناطقبهگازپرومتوسطترکمنی
طرحدر1997سالازگازپرومکهشودمییادآوري. شدخواهدجبرانگازپرومبرايفارسخلیجحاشیهکشورهايبهایران

توسطتفاهمیادداشت2008سالجوالي13روز. کردمیشرکتجنوبیپارسسومودومهايفازازبرداريبهرهوتوسعه
.شدامضاایراننفتملیشرکتوگازپروم

کهشودیمتولیدایرانجنوبیقسمتدرتنهاگازآنکهبهتوجهبا. استشدهروبروانرژيمنابعکمبودباایرانشمالیقسمت
بهازگانتقالزیرانیستايسادهکارتنهاییبهمسألهاینحلایرانبراياست،شدهواقعجهانگازيمیدانبزرگترینآنجا

منستانترکگازکنندهحملکهاستآسانگازپرومبرايولی. استدشوارگازانتقاللولهخطوطشبکهنبودندرکشورشمال
گازیلهوسبهراایرانبههافروشتواندمیگازپرومآن،برعالوه. داردترکمنیگازخریددربارهتوافقاتیشرکتاینزیراشود

تحکیمبرد،بسوديسواپمعامالتازنتواندگازپرومکهباشدايگونهبهگذاريقیمتشرایطاگرحتی. کندتکمیلآذربایجان
درسهمیصورتبهتوجهیقابلسودگازپرومبرايآیندهدرتواندمیکهاستعاملیمهمترینزمینه،ایندرایرانباروابط

.آوردباربهایرانگازيمیادین

خلیجحاشیهعربیکارمحافظههايپادشاهیپشتیبانیبااروپااتحادیهدرمتحدانشومتحدهایاالتکهجاريشرایطدرولی
اهشکرااروپابهگازصدوردرروسیهنقشکنندمیسعیوکردهشروعراگازجهانیبازارمجددتقسیمسربرمبارزهفارس
بایدتهرانومسکوبگیرند،راصادراتآغازجهتدرآنگازيمیدانسریعتوسعهزمینهدرایرانهايتالشجلويودهند

رنظبه. نماینددفاعانرژيزمینهدرخودامنیتوملیمنافعازتاکنندبازنگريگازيتعاملزمینهدرخودهايکارراهدر
ندهماننددارآیندهبازارهايبهآنگازصدوربهوکردهفکرجنوبیپارستوسعهبخشیدنسرعتدربارهبایدکهآیدمی

پاکستان،آن،برعالوه. کندصادرگازمکعبمترمیلیارد50اقلحدشدخواهدمجبور2020سالتاکشوراین. پرداخت
ویااسترالقطر،فعالًآنجاکهدارندوجودچینجنوبیقسمتنیزوعظیمجمعیتباآسیاشرقجنوبکشورهايبنگالدش،

دمور»جنوبیپارس«طرحداردجارابطهایندر. کردفراموشهمراکرهوژاپنبازارهاينباید. کنندمیرواییفرماناندونزي
روسیاتورهاياپرنیرومندشرکتباوایرانکلیدينقشباالمللیبینویژهشرکتآنکردنعملیبرايوگرفتهقراربازنگري

. شودتشکیل»گازترانساستروي«و) استبرخورداریامالدرگازتغلیظزمینهدرکارتجربهازکه(»نواتک«گازپروم،مانند
بهازيگهايفناوريترینپیشرفتهازکهکردجلبپروژهاینبهرااروپاییهايشرکتآنوچینیدولتیهايشرکتباید

ایاالتزاکهاست»توتال«فرانسويشرکتزمینه،ایندرمناسبهايشرکتازیکی. برخوردارندگارتغلیظزمینهدرخصوص
.نمایدمیهمکاري»یامالشدهتغلیظگاز«طرحدرنواتکبااکنونهموبردنمیحسابمتحده

تنیسامنمحصوالتانتقالنظرازجنوبیپارسمیداننزدیکیدرفارسخلیجسواحلدرگازتغلیظهايظرفیتساخت
لذا. ندکمسدودراهرمزتنگهازعبورخودناوگانوسیلهبهتواندمیهمیشهسعوديعربستانبراتکابامتحدهایاالتکهچرا

وشودکشیدهپاکستانمرزنزدیکیدرعماندریايساحلدرچابهارمیدانناحیهبهلولهخطکهنیستمصلحتازعاري
تقیممسراهنیزوکوتاهمسیرهندوپاکستانتاآنجااز. استهنداقیانوسساحلاین. گردداحداثگازتغلیظکارخانههمانجا

تیکشناوگانصاحبآیندهبزرگشرکتکهاستبهتر. داردوجودکرهوژاپنجنوبی،چینآسیا،شرقجنوبکشورهايبه
شرکتهايکارخانهدرروسیهدربلکهجنوبیکرهدرنهبایدهاکشتیاینکهشود) کشتی25-30(مایعگازحملهاي

-30یتظرفباجنوبیپارسشدهتغلیظگازطرحشود،فراهمکافیمالیمنابعاگر. شوندساختهروسیهسازيکشتیمتحد
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تهرانومسکوسیاسیارادهکهشوداجراسال5-7اکثرحدمدتظرفتواندمیسالدرشدهتغلیظگازتنمیلیون25
.استکاراینموفقیتشرط

******

. داردمصلحتنیز-شودآنعضودوبارههندچنانچه-هند–پاکستان–ایرانIPIلولهخطساختطرحبهروسیهپیوستن
رانایشمالیقسمتنیازهايخودصادراتباروسیهاگرخصوصبهکند،میکفایتهمپروژهاینبراي»جنوبیپارس«گاز
–روسیجنوبیکریدورطرحاجراينیزو»جنوبیپارس«درکشورماندوهمکاريوسیله،بدین. کندتأمینراانرژيبه

ریشهورطبهکرد،میتحمیلدیگرانبهآندرراخودسلطهگذشتهدرواشنگتنکهراگازجهانیبازاراوضاعتواندمیایرانی
صادراتجغرافیايوحجمتنظیموگازگذاريقیمتدروبازارایندربرتريموقعیتایرانوروسیهبرايودهدتغییراي

.نمایدفراهم
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دستور.  آوردعملبهدیدارسعوديعربستانازروسیهفدراسیونخارجهاموروزیرالوروفسرگئیژوئن20-21روزهايدر
»ردنکدفریز«گونههیچکهشدروشنمذاکراتحیندرولیبودهوسیعبسیارشد،عرضهروسطرفتوسطکهمذاکراتروز

بودنگذشتهسفرآنازروزچندکهاستآنهمهازترجالب.  نیستکاردرنو،ازریاض–مسکوروابطاندازيراهوروابط
ازکه»شاموعراقاسالمیدولت«هايدستهبهتانشستندزمینبهعراقدر»کا25-سوخوي«روسیهايجنگندهدهکه

ینا.  ایمندیدهخودچشمباراچیزيچنینکهمدتهاستما.   کنندواردضرباتبرخوردارند،سعوديعربستانمالیحمایت
.کردامتناعمسکوپیشنهاديصلحگفتگويازکهاستايپادشاهیحقدر»صلحبهاجبار«عملیاتشایستهآغاز

ابتدا.  استشکستهنصابحدعالیسطحدرسعوديعربستانوروسیههايتماستعدادنظرازجاريسالژوئنماه
سعودودخمقردرسپسوداشتهتلفنیگفتگويعربستانپادشاهعبداهللاملکباروسیهجمهوررئیسپوتینوالدیمیر
سعوداباو.  نبودترپایینروسیهخارجهوزیرازاستقبالسطح. پذیرفتحضوربهراسعوديعربستانخارجهوزیرالفیصل
خاندانکلیديهايشخصیتازیکیساله،67مکرین،شاهزادهوعهدولیعبدالعزیزسلمانشد،ذکرفوقدرکهالفیصل
العزیزعبدملکحیاتقیددرپسرانازپسرکوچکتریننیزوپادشاهیوزیرانهیأترئیسدوممعاونوعهدولیمعاونحاکم،

.کرددیدارسعودآلفیصلابنعبدالرحمانابن

جنگازیکیریاض. شددیدهتداركپیشهامدتازشد،برگزارهمانجارسمیهايمالقاتکهجدهبهالوروفسرگئیسفر
نیروهايهاسعودي.  باشدمیاسالمیگريافراطیاساسیحامیانوبازانعروسکازیکیومیانهخاوراساسیافروزان
میعیسآنبهانهبهآمریکاکهکنندمیعملیرا»سنیوشیعهمناقشه«آمریکاییسناریويمنطقهدرکههستنداساسی

.  استخوداختیاردراسالمجهانرهبريحفظریاض،هدفکهحالیدرکندمحفوظخودبرايرامنطقهبرنظارتکند
حقبرتوانمیرادیداراینعلتهمینبهوگردیدشدهتهیهقبلازدیداراینافتادنتعویقبهباعثعراقحوادثولی

.دانستاضطراريدیداري

کهودبمسایلیوسیعنسبتاًطیفشاملبود،آنبرگزاريصدددرالوروفسرگئیکهمذاکراتشدهریزيبرنامهروزدستور
،اتمیانرژيجملهازوانرژيزمینهدردوجانبههايهمکاريدربرگیرندهمسایلاین.  شدقطعپیشسالچندآنهابررسی

اینامر،حقیقتدر. بودروسیهفضاییهايبرنامهدرهاسعوديشرکتچوننادريکارحتیوگذاريسرمایههايطرح
»چوب«آنازقبلمسکوزیرابودسعودآلبراي»هویج«نوعیککرد،تهیهروسیهخارجهاموروزارتکهپیشنهادهابسته

هايبازيکردنمختلجهتدرعربستانحمایتتحتافراطیونهايتالشجديعواقبازریاضبهکهبوددادهنشانرا
هپیگیراناندازههمینبهمواضعینیزسوریهوایرانمسایلزمینهدرروسیهمقامات. بوددادههشدار2014–سوچیالمپیک

هعلیدمشقمبارزهازحمایتزمینهدرمسکواحتمالی»هايگذشته«دربارههاسعوديبابحثازوکردنداتحاذشدیديو
»کنندهفلجهايتحریم«رژیمتنظیمجهتدردیپلماتیککاردرشرکتنیزوگیردمیپولریاضازکهسوريضدائتالف

اکتشرتعهداتیعنی»ایرانیعامل«اآلنولیبوددشوارواقعیتاینتصورپیشسالدوحتی. نمودندخودداريتهران،علیه
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وفالورسرگئیکهمذاکراتی.  داردجدياهمیتمیانهخاوردرروسیهخارجیسیاستخطبرايتهران،برابردرکشورمانآمیز
.بکندمتحدهایاالتوسعودآلمنافعقربانیراتعهداتایننیستحاضرمسکوکهدادنشانداد،انجام

استپیوستهمسلحنیروهايردهبهدوباره»عربستان«نشدنیغرقهواپیمابرناو

نگرانپردهبیواشنگتنداد،قرارمؤاخذهموردشدیدبسیارلحنباراهاسعوديجاريسالاوایلپوتینوالدیمیرآنکهازپس
چشمابمیانهخاوردرآمریکافعلیدولتسیاستبهعربستانیخاندانکهگفتباید. شدریاض–مسکومستقیممذاکرات

التحبهراهاسعوديایران،وسوریهمسایلدر-سلطنتیخاندانعقیدهبه-خود»دورویی«بااوباماباراك.  نگردمیمنفی
وجانبهههمخیانتبهآمریکاجمهوررئیسپردهبیکردنمتهمودیپلماتیکتشریفاتیموازینپایمالیبهورساندهجنون
رژیمهعلیسوريمبارزان«منافعحتیوسعودينشدنیغربهواپیمابرناوامنیتمیانه،خاوردرآمریکامنافعگرفتننادیده
بهدنبودنمیلبیاساسهمینبرآنهابینید،میخودتانکههمانطور. کردوادار،»بودندکردهاعتمادآمریکابهکهخونین

.دهندتنواشنگتنباخودمزورانهبازي

آوردهرببود،شدهبستهبدانکهراامیدهاییریاض: کشیدراحتینفسجدهازالوروفسرگئیپروازازپسسفیدکاخولی
هبکهکريجان. استنکردهتغییرمیانهخاوردرآمریکاخارجیسیاست»قوچ«نقشایفايادامهبهسعودآلتمایل. کرد

ردو»سوريمخالفانرهبر«اصطالحبهجربااحمدباروسوزیرسفرپیدرخوشحالیفرطازکرد،سفرسعوديعربستان
درتواندمیويریاستتحترومیانهائتالفکهداشتاظهاروکردمحبتاوبهوکردهمالقاتهاسعوديخوارجیرهواقع

اینازاوباماباراك.  کندایفاکلیدينقشجنگد،میعراقوسوریهدرکه»شاموعراقاسالمیدولت«گروهکبامبارزه
500»سوريمخالفانبرايالزمتجهیزاتارائهوآموزش«برايکنگرهازوکردهپشتیبانیعملیهايگامباکرياظهارات
.کرددرخواستدالرمیلیون

درحدهمتایاالتهايگاممهمترین«بهتوانندمیآمریکاییمفسرانبعضیگفتهبهکهاوباماوکرينمایشیحرکاتاین
. ندکنمیمغازلهخودهاينشاندهدستباواشنگتن. داشتجرباازغیرمخاطبینی،»شوندتبدیلاسدبشارازحمایتجهت

هايپادشاهیباآنراهبرديشراکتکهدادنشانروسیهبهواشنگتن. بودندریاضومسکوحرکاتاینواقعیمخاطبین
کستشبهمحکومسعودآلباگفتگوبرقراريجهتدرمسکوابتکاراتهمهلذاواستترمحکمدیگروقتهرازعربستانی

.است

دثحوادرفعالمداخلهبهاستصدددرمتحدهایاالتاینکهوشدهگذاشتهکنارتردیدهاکهدادنشانریاضبهواشنگتن
امینظصنعتگراناسراییلی،وسعوديهايالبیپنتاگون،سیا،سازمانآمریکا،برحاکممحافلفشار. دهدادامهمیانهخاور

هااهینشیعنیتجاوزکارانهخططرفداران. استنشستهثمربهکريجانواوباماباراكبرفراملیتیهايشرکتوآمریکایی
قراراسیاسضربهمحوردردوباره»عربستان«نشدنیغرقهواپیمابرناوشرایطایندرکهشدندبرندهکنگرهوسفیدکاخدر

.استگرفته
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تهرانبهدمشق،بهضربهوزندمیدمشقبهعراقبهضربه

سعوديعربستاندرآنهاومااهداف.  دهدرختواندنمیسعودي-روسیروابط»کردندفریز«یاروابطنوسازيگونههیچ
نخاندابرايواقعیهدیهبهعراقیبحران.  استدادهنشانوجهبهترینبهراواقعیتاینعراقکهدارداساسیتضادهمبا

رقیبتهران،. داردقراراسالمجهاندراعتباردادندستازوکاملسقوطآستانهدرکهاستشدهتبدیلسعودآلفرتوت
رايبدوبارهحاالوشودخارجالمللیبینانزوايازکهاستشدهموفقخودماهرانهدیپلماتیکبازيباآن،ايمنطقهاساسی
فارسخلیجهايپادشاهیبرايکهاستآماده»اسالمیبیداري«نظریهاجرايوتهاجمیخارجیسیاستکردندنبال

اهردربلندمدتمناقشهبهایرانکشاندنبرايفرصتیازسعودآلامروزه.  ندارددنبالبهقدرتدادندستازجزعاقبتی
میزانبهفرصتاینازحاضرندآنها. استشدهبرخوردارعراقیشیعیانامنیتتأمینوعراقدرشیعهمقدساتازحفاظت

.بریزندمیانهخاورآتشبهدالرمیلیاردهاوکننداستفادهدرصد200حتیودرصد100

ربنظارتاساسیلولهخطدوبرخود،حملهپیدرعراقیشورشیان. استسودآوريکار،»گرایاناسالم«مالیتأمینالبته
وریهسدروشدهمسدوداوللولهخطکهاستبدیهی.  ترکیهبهدیگريوبردمینفتسوریهبهآنهاازیکی. اندکردهقرار

سعوديوآمریکاییآنسهامدارانکه»آرامکو«فراملیتینفتیشرکتکمکبهدوملولهخط. استکردهتحریکبرقخاموشی
است،دهشگذاريسرمایهعراقیشورستانوسوريمخالفاندرکهنفتیدالریکحتیلذا. کندمیفعالیتخوبیبههستند،

.دکننجبرانراخودهايهزینهعراقیرفتهسرقتبهنفتِوسیلهبهتوانندمیریاضوواشنگتنواستنرفتهبیناز

دارندناحتیاجیایرانباگفتگوبهوروسیهبااقتصاديهايطرحبهوشوندمیفربهوچاقچپاولوخونریزيراهازهاسعودي
افزایشامکانعراقیبحراندرسعوديعربستان. استکمترغارتوجنگسودازهمیشهصحیحودرستکارسودزیرا
آنها. استدادهتشخیصرامسکووتهرانمهممنافعبهزدنلطمهآن،تبعبهومنفورسوریهشرازشدنخالصخود،سود

.کنندمیشرکتمناقشهایندرفراوانیشوقوشورباودادهدستازراخودهوشیاري

2009سالدر. استگنجاندهخودسیاهلیستدرراالمالکینوريشیعهدولتپیشهامدتریاضکهکردفراموشنباید
راهادر«ويحکومتاینکهواست»ایرانیمأمور«المالکینوريکهکردعقیدهاظهارسعوديعربستانپادشاهعبداهللاملک
هکبوداعدامحکممعنیبهاظهاراتاینها،سعوديآمیزجنونهراسیایرانبهعنایتبا. »کردبازعراقدرایراننفوذبراي

اسیکارشنمحافلدرنیست،دستدرادعااینمستقیمدالیلاینکهوجودبا. کردصادرعراقوزیرنخستبهسنیپادشاهی
بلندمدتقرارداد2007سالاوتماهدرآمریکاخواهجمهوريحزبنمایندگانوساطتباهاسعوديکهداردوجوداعتقاداین

.کردندپرداختويدولتومالکیعلیهاطالعاتیجنگزمینهدررا»راجرزوگریفیتباربور،«آمریکاییشرکتبا

!کنیممیوادارراآنهاباشند،میلبیآنهااگر

ولی. استبودهواضحوروشنامريهمیشهسعوديسیاستایرانیضدامرنهایتدروشیعیضدسوري،ضدگیريجهت
تحفاظ. استگرفتهنادیدهراايمنطقهجديتحوالتواشنگتن،ازخودکورکورانهرويدنبالهدرکهاستآنریاضمسأله

یاستسدرسومکنندهشرکتپکن،ومسکوتهران،منافعبهعراقبهضربه. استتهرانومسکومشتركعملیاتسوریه،از
.نزدمیلطمهآمریکا،سیاستخالفبرمیانهخاوراوضاعتثبیت
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بخشنآطرفازبلکهنکردصحبتقاطعانهلحنباسعوديعربستانمسئوالنباروسیهطرفازتنهاجدهدرالوروفسرگئی
ملیعاجرايباوواشنگتنابتکاربهمناطقوکشورهابازسازيازکهدادهشدارهوشیاريازدورسیاستمدارانبهجهانیجامعه

رايبشمااگر: «دادانجامراصادقانهوبازگفتگويروسیه.  اندآمدهتنگبهواشنگتن،رعایايومشتریانراهبردي،شرکاي
،بکشیددستمنطقهدرماشرکايمنافعوروسیهمنافعحقدرتجاوزکارانههايبرنامهازحاضریدوهستیدآمادهشراکت

سعوديهکنیستالوروفسرگئیتقصیر. »کنیمپیشنهادراسودمندمتقابالًهايهمکاريگستردهبرنامهشمابهتوانیممی
حاضرکهفرتوتیخاندانواقعیچهره.  آورددستبهخوبینتیجهروسیهخارجهوزیرحالهردر. کردنددیگريانتخابها

.شددادهنشانجهانسراسربهببرد،سودخونریزياینازوبکندخوندرغرقرامنطقهتمامخودقدرتحفظراهدراست

باتاثوضوحتمامبادیگرباریککهاستقراراینازهمچنینجدهدرالوروفسرگئیمذاکراتاهمیتجهانمابقیبرايولی
وجود. ستاپاکستانتافارسخلیجازعظیمیفضايدرثباتیبیعلتگویاکهسنیوشیعهمناقشهگونههیچکهاستشده
مالیحامیاننقشهاسعوديبرايآندرکهداردوجود»پذیرهدایتمرجوهرج«آمریکاییِسناریويواقع،در. ندارد

نگهدخودستدررامنطقهکندمیسعیمناقشاتهمینبهانهبهواشنگتن. استشدهگرفتهنظردرمذهبیشبهمناقشات
.کنندواردضربهخوداساسیحریفتهران،بهوماندهباقیقدرتقلهرويکهکنندمیتالشسعودآلودارد

******

خواهدنهچگوروسیهمتقابلحرکت. اندکردهردرامسکوپیشنهادهايکههاسعوديباالخره: «بگویدتواندمیشکاكفردیک
عراقطریقازکنندمیسعیآنهامتحدانوسعودآلآمریکا،. داردقرارتحوالتمرکزدرعراقامروزهکهاستبدیهی»بود؟

فروندده. استشدهدادهکنونتااعمالاینبهجواب.  بزنندراضربهترینحساسمیانهخاوردرتهرانومسکومنافعبه
دولت«هايدستهبهضرباتکردنواردبراينشستند،زمینبهعراقفرودگاهچنددردیروزکه»کا25-سوخوي«هواپیماي

بهباراج«عملیاتشایستهآغازاین. کنندواردضرباتکنند،میفعالیتسعوديعربستانپولباکه»شاموعراقاسالمی
.کردامتناعمسکوپیشنهاديصلحگفتگويازکهاستايپادشاهیحقدر»صلح
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